


 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
 



 (๑)

คํานํา 
 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี และถือว่าเป็นหัวใจสําคัญและเป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยในอัน
ท่ีจะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และ
มีคุณภาพในทุกพันธกิจ เริ่มต้ังแต่การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ กําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(๑) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ (๒) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก ครอบคลุมพันธกิจท้ัง ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สอดคล้องกับปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย หลักการและแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยมีกลไก
ในการประกันคุณภาพการศึกษา คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
ใช้เกณฑ์ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
(๑) ระดับหลักสูตร (๒) ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย และ (๓) ระดับสถาบัน ใช้ระบบให้คะแนน
เต็ม ๕ คะแนน มหาวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบนี้ ต้ังแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๗   
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ เล่มนี้ จัดเป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รวบรวมเป็นข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงจะต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ของ
ระบบประกันคุณภาพ ท้ังในส่วนงานท่ีจัดการศึกษาและส่วนงานท่ีสนับสนุนการศึกษา อันจะเป็นพลัง
ในการผลักดันให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ก้าวไปตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายของมหาวิทยาลัยตามท่ีกําหนดไว้ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๙ เล่มนี้ จะเอ้ือประโยชน์ต่อการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
สําหรับทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มกราคม ๒๕๕๙ 



 (๒)

สารบัญ 
หน้า 

คํานํา    (๑) 
สารบัญ   (๒) 
บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 
  ๑.๑    ประวัติและความเป็นมา ๑ 
  ๑.๒    หลักสูตรการและเรียนการสอน ๓ 
  ๑.๓   ส่วนงานท่ีจัดการศึกษาในส่วนกลาง ๖ 
  ๑.๔    ส่วนงานท่ีจัดการศึกษาในระดับวิทยาเขต วิทยาลัย  
     โครงการขยายห้องเรียน หน่วยวิทยบริการและสถาบันสมทบ ๗ 
  ๑.๕    ตราสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัย ๙ 
  ๑.๖   เข็มสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัย ๑๐ 
  ๑.๗   สีและดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย ๑๐ 
  ๑.๘   สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ๑๐ 
  ๑.๙   เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต ๑๑
  ๑.๑๐ การบริหารงานและโครงสร้างองค์กร ๑๑ 
  ๑.๑๑ พัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๓ 
บทท่ี ๒ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ๑๗ 
  ๒.๑ ความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา  
    ระดับอุดมศึกษา  ๑๗ 
 ๒.๒  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
   พ.ศ.๒๕๔๕ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ๑๘ 
  ๒.๓ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)  
        และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙)  ๑๙ 
 ๒.๔ การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา  ๒๑ 

              ๒.๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๓ 
 ๒.๖ กิจกรรมดําเนินการในวงจรการจัดกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ๒๕ 
  ๒.๗ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ๒๕ 
   ๒.๘ นิยามศัพท์ท่ีใช้ในตัวบ่งชี้  ๒๖ 
   ๒.๙ สรุปองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
                  มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๔ 



 (๓)

บทท่ี ๓   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ๓๙ 
 ๓.๑ กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ๔๐ 
 ๓.๒ คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ๔๓ 
 ๓.๓ องค์ประกอบคุณภาพ  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร ๔๔ 
    องค์ประกอบท่ี ๑  การกํากับมาตรฐาน ๔๔ 
    องค์ประกอบท่ี ๒ บัณฑิต ๕๔ 
    องค์ประกอบท่ี ๓  นิสิต ๖๑ 
    องค์ประกอบท่ี ๔  อาจารย์ ๖๕ 
    องค์ประกอบท่ี ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ๗๔ 
    องค์ประกอบท่ี ๖  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๘๐ 
 ๓.๔  แนวทางในการประเมิน ระดับหลักสูตร ๘๒ 
บทท่ี ๔    ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
 ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ๙๐ 
 ๔.๑ กรอบการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายใน     
       ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย      ๙๐ 
 ๔.๒ คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
       ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย      ๙๑ 
 ๔.๓ องค์ประกอบคุณภาพ  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 
                   ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย      ๙๑ 
    องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต ๙๑ 
    องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย                                                                   ๙๙ 
    องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ ๑๐๔ 
    องค์ประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม                                  ๑๐๖ 
    องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ                                                      ๑๐๗ 
บทท่ี ๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน                             ๑๑๐ 
             ๕.๑ กรอบการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน                  ๑๑๐ 
             ๕.๒ คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน                         ๑๑๑ 
 ๕.๓ องค์ประกอบคุณภาพ  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับสถาบัน               ๑๑๑ 



 (๔)

    องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต                       ๑๑๑ 
    องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย                                                       ๑๑๖            
    องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ                                                     ๑๑๙                                            
    องค์ประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑๒๑ 
    องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ ๑๒๒ 
บทท่ี ๖  การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๑๒๕ 
 ๖.๑  ความหมายของการรายงาน ๑๒๕ 
 ๖.๒  วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานประจําปี 
        ท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภาย                                   ๑๒๕ 
             ๖.๓  รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๑๒๕ 
        รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ๑๒๖ 
        รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ๑๘๕ 
ภาคผนวก  ๒๑๓ 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๑๔ 
  คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๑๙ 
  



บทท่ี ๑ 

บทนํา 

๑.๑ ประวัติและความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ท่ีพระ
บาท สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ได้ทรง
สถาปนาข้ึน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง
สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ โดยพระราชทานนามว่า มหาธาตุวิทยาลัย เม่ือปี
พุทธศักราช ๒๔๓๐ และได้เปิดดําเนินการศึกษาเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๓๒ 
 ต่อมาได้ทรงเปลี่ยนจากมหาธาตุวิทยาลัยเป็น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๓๙ แต่ยังคงจัดการศึกษาเฉพาะปริยัติธรรม
แผนกบาลีเท่านั้น ยังมิได้ดําเนินการศึกษาในรูปแบบอุดมศึกษาหรือรูปแบบมหาวิทยาลัยตามพระ
ราชประสงค์ของพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือวันท่ี ๙ 
มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุสมัย
นั้น พร้อมท้ังพระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกายจํานวน ๕๗ รูปได้ประชุมพร้อมกันท่ีตําหนักสมเด็จฯ 
วัดมหาธาตุ ปรึกษาหารือได้ข้อยุติท่ีจะเปิดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย เปิดรับผู้สนใจวิชา
พระพุทธศาสนาพระปริยัติสัทธรรมชั้นสูง ภาษาต่างประเทศและวิทยาการบางอย่างอันเป็น
อุปกรณ์แก่การค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 พุทธศักราช ๒๔๙๐ ประกาศใช้ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับพระภิกษุ
สามเณร ผู้สอบได้ต้ังแต่เปรียญธรรม ๔ ประโยคข้ึนไปเข้าศึกษา พระภิกษุสามเณรท่ีเข้าศึกษารุ่น
แรกนี้มีจํานวน ๑๕๖ รูป เปิดการศึกษาเม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ โดยจัดให้เรียน
วิชาพ้ืนฐาน เรียกว่า การศึกษาระดับชั้นอบรมพ้ืนความรู้จนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษา เป็นเวลา ๔ ปี 
ต้ังแต่พุทธศักราช ๒๔๙๐- ๒๔๙๔ จากนั้นจึงให้เรียนต่อระดับปริญญาตรีในคณะพุทธศาสตร์ ซ่ึง
เปิดเป็นคณะแรก รับพระภิกษุสามเณรท่ีจบชั้นเตรียมอุดมศึกษานี้ และเป็นผู้สอบได้ต้ังแต่
เปรียญธรรม ๕ ประโยคข้ึนไป จํานวนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาปีแรกในคณะพุทธศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๔๙๔ จํานวน ๑๖ รูป สําเร็จการศึกษา ในปี ๒๔๙๘ เป็นพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก  
จํานวน ๖ รูป 
 พุทธศักราช ๒๔๙๐ ต้ังคณะพุทธศาสตร์ 
 พุทธศักราช ๒๕๐๕ ต้ังคณะครุศาสตร์  
 พุทธศักราช ๒๕๐๖ เปิดสอนหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษาระดับประกาศนียบัตร 



                                                                    คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ๒

 พุทธศักราช ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมได้ออกคําสั่งเรื่อง การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๑๒ จํานวน ๑๒ ข้อ สาระสําคัญของข้อ ๓ ระบุส่วนท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยไว้ว่า “ให้การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ซ่ึงดําเนินการอยู่แล้ว เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์” 
 พุทธศักราช ๒๕๑๖ ต้ังคณะเอเชียอาคเนย์ ต่อมาเปลี่ยนเป็นคณะมานุษยสงเคราะห์
ศาสตร์ 
 พุทธศักราช ๒๕๒๑ ต้ังวิทยาเขตหนองคายท่ีวัดศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
โดยเปิด สอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรคณะครุศาสตร์ 
 พุทธศักราช ๒๕๒๖ แยกวิชาสายสังคมศาสตร์ออกจากคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ไปต้ัง
คณะ สังคมศาสตร์และแยกวิชาสายภาษาศาสตร์ จิตวิทยาไปต้ังคณะมนุษยศาสตร์ 
 พุทธศักราช ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องค์เอกอัคร
ศาสนูปถัมภก รัชกาลปัจจุบัน โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชบัญญัติ กําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทางพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๒๗ โดยมาตรา 
๔ (๓) กําหนดไว้ว่า “ให้ผู้ สําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี เรียกว่า “พุทธ
ศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อว่า“พธ.บ.” 
 พุทธศักราช ๒๕๒๘ ต้ังวิทยาเขต ๒ แห่ง คือ (๑) ในวันท่ี ๗ พฤษภาคม ต้ังวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ท่ีวัดแจ้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ (๒) ในวันท่ี ๓ ตุลาคม ต้ัง
วิทยาเขต เชียงใหม่ท่ีวัดสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
 พุทธศักราช ๒๕๒๙ ต้ังวิทยาเขต ๓ แห่ง คือ (๑) ในวันท่ี ๓ ตุลาคม ต้ังวิทยาเขตขอนแก่น ท่ีวัด
ธาตุ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันย้ายท่ีทําการไป ท่ีเลขท่ี ๓๐ บ้านโคกสี ตําบลโคกสี 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (๒) ในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ต้ังวิทยาเขตนครราชสีมาท่ีวัดพระ
นารายณ์มหาราช อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันย้ายท่ีทําการไปท่ีบ้านหัวถนน ถนน
ชาติพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และ (๓) ในเดือนธันวาคม ต้ังวิทยาเขตอุบลราชธานี
ท่ีวัดมหาวนาราม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันย้ายท่ีทําการไปท่ีบ้านหมากม่ี ตําบล
กระโสบ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 พุทธศักราช ๒๕๓๐ สภามหาวิทยาลัย ประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการบริหาร ๒๕๓๐  และต้ังวิทยาเขต ๒ แห่ง คือ (๑) ใน
วันท่ี ๒๔ มีนาคม ต้ังวิทยาเขตสุรินทร์ท่ีวัดศาลาลอย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันย้ายท่ีทํา
การไปอยู่ท่ี หมู่ท่ี ๘ ตําบล นอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และ (๒) ในวันท่ี ๓๐ มีนาคม 
ต้ังวิทยาเขตแพร่ท่ีวัดพระบาทม่ิงเมือง อําเภอเมือง จังหวัดแพร่    



  บทท่ี ๑ บทนํา ๓

 พุทธศักราช ๒๕๓๔ ต้ังวิทยาเขตพะเยาท่ีวัดศรีโคมคํา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 พุทธศักราช ๒๕๓๕ ต้ังวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ท่ีวัดมหาสวัสด์ินาคพุฒาราม อําเภอ 
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
 พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องค์เอกอัคร
ศาสนูปถัมภก รัชกาลปัจจุบัน โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล และ
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๑๔ ตอนท่ี ๕๑ ก  
ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐  
 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย มีส่วนงานจัดการศึกษา รวม ๔๕ แห่ง คือ วิทยาเขต ๑๐ แห่ง  
วิทยาลัย ๑๙ แห่ง  โครงการขยายห้องเรียน ๓ แห่ง และหน่วยวิทยบริการ ๑๓ แห่ง  
 เพ่ือให้การศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาได้ขยายไปท่ัวทุกมุมของโลก มหาวิทยาลัยยัง
ได้รับ สถาบันการศึกษา ท้ังในและต่างประเทศ เข้าเป็นสถาบันสมทบอีกจํานวน ๗ แห่ง 
ประกอบด้วย  
 พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ เกาหลีใต้  
 พุทธศักราช ๒๕๔๗ มหาปัญญาวิทยาลัย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 พุทธศักราช ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซิน จู๋ ไต้หวัน 
 พุทธศักราช ๒๕๕๐ สถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา  ประเทศศรีลังกา 
 พุทธศักราช ๒๕๕๑ ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์ 
 พุทธศักราช ๒๕๕๑ วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์ 
 พุทธศักราช ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ธรรมะ เกท บูดาเปสท์ ประเทศฮังการี 
 
๑.๒ หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

 ก. ระดับต่ํากว่าอุดมศึกษา 
 พุทธศักราช ๒๔๙๐ เปิดการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพุทธศาสตร์ มีหลักสูตรปรับพ้ืน
ฐานความรู้ ของนิสิต ๒ ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐานท่ัวไปกับเตรียมอุดมศึกษา ต่อมา หลักสูตรนี้ได้
พัฒนามาเป็นโรงเรียนบาลีอบรมศึกษา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา และโรงเรียนบาลีเตรียม
อุดมศึกษา ในปัจจุบัน โรงเรียนท้ัง ๓ นี้ อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 พุทธศักราช ๒๕๐๖ เปิดสอนระดับ ป.กศ. และพุทธศักราช ๒๕๐๘ เปิดสอนระดับ ป.กศ.
สูง ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยไม่ได้เปิดสอนหลักสูตรนี้แล้ว 
 พุทธศักราช ๒๕๓๖ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร (วิชาชีพครู) (ปัจจุบันพัฒนามา



                                                                    คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ๔

เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 
 พุทธศักราช ๒๕๔๗ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาบริหารกิจการคณะสงฆ์ รับ
พระ ภิกษุสามเณรเข้าเรียน สําหรับพระภิกษุสามเณรผู้จบการศึกษานักธรรมชั้นเอก เม่ือจบ
การศึกษาแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรและสามารถใช้เป็นวุฒิการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ 
 ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรประกาศนียบัตร จํานวน ๑๑ หลักสูตร คือ 
   (๑)  บริหารกิจการคณะสงฆ์ (๒) ภาษาจีน 
  (๓)  ภาษาบาลี  (๔) ภาษาอังกฤษ 
  (๕)  ภาษาไทย  (๖) ภาษาญ่ีปุ่น 
  (๗)  การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา (๘) พระพุทธศาสนา 
  (๙)  พระธรรมทูต  (๑๐) วิชาการเทศนา 
  (๑๑) การสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 
 ข. ระดับอุดมศึกษา 
 

  ๑) ระดับปริญญาตรี    
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอนระดับปริญญาตรี ต้ังแต่พุทธศักราช 
๒๔๙๐ เป็นต้นมา ปัจจุบันเปิดสอนใน ๔ คณะ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี รวม ๒๗ สาขาวิชา 
คือ คณะพุทธศาสตร์ ๑๒ สาขาวิชา คณะครุศาสตร์ ๔ สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์ ๔ สาขาวิชา 
และคณะสังคมศาสตร์ ๗ สาขาวิชา โดยหลักสูตรท้ังหมดนี้ ยังได้เปิดสอนท่ีวิทยาเขต วิทยาลัย 
โครงการขยายห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย    
 

     หลักสูตรคณะพุทธศาสตร์ 
  (๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา                 (๒) สาขาวิชาศาสนา 
  (๓) สาขาวิชาปรัชญา                     (๔) สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ 
  (๕)  สาขาวิชาภาษาบาลี (๖) สาขาวิชาบาลีสันสกฤต 
  (๗) สาขาวิชามหายานศึกษา (๘) สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 
   (๙) สาขาวิชา Mahayana Studies 
  (๑๐) สาขาวิชา Buddhism and Management  
  (๑๑) สาขาวิชา Chinese Buddhism 
  (๑๒) สาขาวิชา Buddhist Leadership  
 
 



  บทท่ี ๑ บทนํา ๕

   หลักสูตรคณะครุศาสตร์ 
   (๑) สาขาวิชาสังคมศึกษา (๒) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย      
      (๓) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
   (๔) สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว  
  

 หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ 
   (๑) สาขาวิชาภาษาไทย (๒) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   (๓) สาขาวิชาจิตวิทยา (๔) สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 
 

 หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ 
    (๑) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (๒) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   (๓) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ          (๔) สาขาวิชาสังคมวิทยา 
   (๕) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (๖) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   (๗) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

 ๒) ระดับปริญญาโท   
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอนระดับปริญญาโท ต้ังแต่พุทธศักราช 
๒๕๓๑ เป็นต้นมา ปัจจุบัน มีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน ๒ หลักสูตรและหลักสูตร
ระดับปริญญาโท จํานวน ๒๒ สาขาวิชา  
 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา   
  ๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท  
  (๑)   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (๒)  สาขาวิชาปรัชญา 
  (๓)   สาขาวิชาธรรมนิเทศ (๔)  สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา 
  (๕)  สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (๖)  สาขาวิชามหายานศึกษา 
  (๗)  สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา  (๘)  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
  (๙)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
  (๑๐) สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  (๑๑) สาขาวิชาชีวิตและความตาย                   
     (๑๒) สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต  (๑๓) สาขาวิชาภาษาศาสตร์                       

(๑๔) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                (๑๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 



                                                                    คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ๖

         (๑๖) สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา (๑๗) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
        (๑๘) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ    
   (๑๙) สาขาวิชาสันติศึกษา 
    (๒๐) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (International  Program) 
     (๒๑) สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (International  Program) 
     (๒๒) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (International  Program)  
 

 ๓) ระดับปริญญาเอก       
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาเอก ต้ังแต่พุทธศักราช 
๒๕๔๓ เป็นต้นมา ปัจจุบัน มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน ๑๒ สาขาวิชา คือ  
  (๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
  (๒) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (International  Program) 
  (๓)  สาขาวิชาปรัชญา   (๔) สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 
  (๕) สาขาวิชาภาษาศาสตร์  (๖) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
  (๗)  สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์  (๘) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  (๙)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
  (๑๐) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (International  Program) 
  (๑๑) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  (๑๒) สาขาวิชาสันติศึกษา 
 

๑.๓ ส่วนงานที่จัดการศึกษาในส่วนกลาง 
 ก.  คณะพุทธศาสตร์ มี ๓ ภาควิชา   
   - ภาควิชาพระพุทธศาสนา   
  - ภาควิชาศาสนาและปรัชญา  
  - ภาควิชาบาลีและสันสกฤต  

 ข.  คณะครุศาสตร์ มี  ๓ ภาควิชา   
  - ภาควิชาบริหารการศึกษา  
  - ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
  - ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  

 ค.  คณะมนุษยศาสตร์  มี ๓ ภาควิชา   
  - ภาควิชาภาษาไทย  
  - ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  
  - ภาควิชาจิตวิทยา  



  บทท่ี ๑ บทนํา ๗

 ง.  คณะสังคมศาสตร์  มี ๔ ภาควิชา   
  - ภาควิชารัฐศาสตร์  
  - ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
  - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  - ภาควิชานิติศาสตร์  
 

๑.๔  ส่วนงานที่จัดการศึกษาในระดับวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน  
       หน่วยวิทยบริการและสถาบันสมทบ 

 ก.  วิทยาเขต 

 ๑) วิทยาเขตหนองคาย   
 ๒) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 ๓) วิทยาเขตเชียงใหม่  
 ๔) วิทยาเขตขอนแก่น  
 ๕) วิทยาเขตนครราชสีมา  
 ๖) วิทยาเขตอุบลราชธานี  
 ๗) วิทยาเขตแพร่  
 ๘) วิทยาเขตสุรินทร์ 
 ๙) วิทยาเขตพะเยา  
             ๑๐) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  

 ข. วิทยาลัย 
 ๑) วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
 ๒) วิทยาลัยสงฆ์เลย  
 ๓) วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน  
 ๔) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  
 ๕) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 
 ๖) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
 ๗) วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 ๘) วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ 
 ๙) วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
 ๑๐) วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
 ๑๑) วิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง 



                                                                    คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ๘

 ๑๒) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ๑๓) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
 ๑๔) วิทยาลัยพระธรรมทูต 
 ๑๕) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
 ๑๖) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
 ๑๗) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
 ๑๘) วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
 ๑๙) วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
 

 ค. โครงการขยายห้องเรียน 
 ๑) ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดพิกุลทอง ตําบลพิกุลทอง อําเภอท่าช้าง จังหวัด
สิงห์บุรี  
 ๒) ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตําบล
ตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 ๓) ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตําบลบ้านใต้ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 ง. หน่วยวิทยบริการ 
 ๑) หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา          
 ๒) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดพระรูป อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี                     
 ๓) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  วัดใหญ่อินทาราม  (พระอารามหลวง)  อําเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี 
 ๔) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่(พระอารามหลวง) อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
 ๕) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี อําเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี 
 ๖) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี  
 ๗) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
 ๘) หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   
 ๙) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา อําเภอเมือง จังหวัดตาก 



  บทท่ี ๑ บทนํา ๙

 ๑๐) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์   
 ๑๑) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ อําเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธานี 
 ๑๒) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร 
 ๑๓) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม อําเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
 

 จ.  สถาบันสมทบ 
  ๑) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  
  ๒) มหาปัญญาวิทยาลัย วัดถาวรวราราม อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
  ๓) มหาวิทยาลัยสงฆ์ซิน จู๋ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)  
  ๔) สถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา  ประเทศศรีลังกา 
  ๕) วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์ 
  ๖)  ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์  
     ๗)  มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ธรรมะ เกท บูดาเปสท์ ประเทศฮังการี 

๑.๕ ตราสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัย 

 
 

 เป็นพระจุลมงกุฎ (พระเก้ียว) เปล่งรัศมี เป็นส่วนพระราชลัญจกรประจําพระองค์
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ตรงฐานพระ
เก้ียวมีอักษรย่อ ม จ ร หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประดิษฐานอยู่ตรงกลาง
ของธรรมจักร ท่ีขอบกลาง ด้านบนของธรรมจักร มีอักษรภาษาบาลีว่า ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต 
แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะอํานวย
แสงสว่างทางปัญญาให้แก่ชาวโลก ท่ีขอบ  กลางด้านล่างมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 



                                                                   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐

 ลักษณะงานท่ีต้องใช้ตราสัญลักษณ์นี้ 
 ๑. งานด้านเอกสารตามระบบงานสารบรรณ 
 ๒. งานด้านทะเบียนการศึกษา  
 ๓. งานด้านการออกหลักฐานสําคัญของมหาวิทยาลัย 
 
๑.๖  เข็มสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัย 
 

 
 เป็นพระจุลมงกุฎ (พระเก้ียว) เปล่งรัศมี เป็นส่วนพระราชลัญจกรประจําพระองค์
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ด้านหลัง
พระเก้ียวมีธรรมจักร  ตรงฐานของพระเก้ียวมีอักษร ม จ ร เป็นชื่อย่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และข้างล่างสุด มีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ลักษณะงานท่ีต้องใช้เข็มสัญลักษณ์นี้ 
 ๑.  ใช้เป็นเข็มสัญลักษณ์ประดับ 
 ๒.  ใช้เป็นเข็มสัญลักษณ์ประดับปริญญาบัตร 
 ๓.  ใช้เป็นเครื่องหมายในกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 
 

๑.๗ สีและดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย  
 ๑) สีประจํามหาวิทยาลัย คือ สีชมพู 
 ๒) ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย คือ ดอกอโศก 
 

๑.๘ สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ๑) สุภาษิตประจํามหาวิทยาลัย  
            ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
 



  บทท่ี ๑ บทนํา ๑๑

 ๒) ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
     จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม 
 ๓) ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
     ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
 ๔) วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
     มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดย
จัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้นําไปสู่การพัฒนาจิตใจและ
สังคมอย่างยั่งยืน 
 ๕) พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
     ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

๑.๙ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต 
 ๑) เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
     บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
 ๒) อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
     ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
 ๓) อัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
     มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
 

๑.๑๐ การบริหารงานและโครงสร้างองค์กร 
  ๑) การบริหารงาน 
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ถือเป็น
มหาวิทยาลัยสงฆ์ แห่งคณะสงฆ์ไทย ฝ่ายมหานิกาย การบริหารและการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายท้ังกับรัฐบาลและคณะสงฆ์ โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรบริหารสูงสุด 

 

 

 

 

 



                                                                   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ๑๒

 ๒) โครงสร้างองค์กร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 

คณะกรรมการกํากับดูแลนโยบายและ
แผนพัฒนา 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ท่ีปรึกษาอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

ห้องเรียน/ 
หน่วยวิทยบริการ 

คณะ สํานัก/สถาบัน 
 

วิทยาเขต วิทยาลัย 

• สํานักงานอธิการบดี 
• สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
• สํานักหอสมุดและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
• สํานักส่งเสริมพระพุทธ 

ศาสนาและบริการสังคม 
• สถาบันภาษา 
• สํานักทะเบียนและวัดผล 
• สถาบันวิปัสสนาธุระ 
• ศูนย์อาเซียนศึกษา 

• บัณฑิตวิทยาลัย 
• คณะพุทธศาสตร์ 
• คณะครุศาสตร์ 
• คณะมนุษยศาสตร์ 
• คณะสังคมศาสตร์ 

• วิทยาเขตหนองคาย 
• วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
• วิทยาเขตเชียงใหม่ 
• วิทยาเขตขอนแก่น 
• วิทยาเขตอุบลราชธานี 
• วิทยาเขตนครราชสีมา 
• วิทยาเขตแพร่ 
• วิทยาเขตสุรินทร์ 
• วิทยาเขตพะเยา 
• วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

ห้องเรียน/ 
หน่วยวิทยบริการ 

สถาบันสมทบ  

• มหาปัญญาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
• วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี 
• มหาวิทยาลัยชินจู๋ ไต้หวัน 
• วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา 
• ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์ 
• วิทยาลัยพระพุทธศาสนา  ประเทศสิงคโปร์  
• วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ประเทศฮังการี 

• วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
• วิทยาลัยสงฆ์เลย 
• วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 
• วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
• วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
• วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
• วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
• วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  
• วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  
• วิทยาลัยนครลําปาง  
• วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
• วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
• วิทยาลัยพุทธศาสตร์

นานาชาติ 
• วิทยาลัยพระธรรมทูต 
• วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา

ศรีทวารวดี 
• วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
• วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
• วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผา

เมือง เพชรบูรณ์ 
• วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี 



  บทท่ี ๑ บทนํา ๑๓

๑.๑๑  พัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เริ่มดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็น ทางการเม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกองวิชาการ สํานักงานอธิการบดีร่วมกับ
คณะกรรมการจัดการประชุมเสวนาแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดให้
มีการประชุมเสวนา การประกันคุณภาพการศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและ
ชี้แจงถึงความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ มีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยท้ังส่วนกลางและวิทยาเขตเข้าร่วมประชุม 
โดยอธิการบดีเป็นประธาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกมาให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและแนว
ทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 การดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก) ซ่ึงท่ีประชุมเห็นร่วมกันว่าควรดําเนินการให้
เป็นไปตามระบบ ซ่ึงเหมาะสมกับธรรมชาติของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เวลานั้นเป็นช่วงท่ี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กําลังดําเนินการปรับเกณฑ์
มาตรฐานตามองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบประกันคุณภาพให้เหมาะสมกับการเรียนการจัด
การศึกษาของไทย 
 ระยะท่ีหนึ่ง คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้
มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามระบบ IPOI คือ ปัจจัย
นําเข้า (Input) ปัจจัยกระบวนการ (Process) ปัจจัยผลผลิต (Output) และปัจจัยผลกระทบ 
(Impact) ประกอบด้วย ๑๒ ปัจจัย ๕๒ เกณฑ์ และ ๕๙ ตัวชี้วัด เกณฑ์เหล่านี้ใช้ประเมินคุณภาพ
ภายใน ครั้งท่ี ๑ (๒๕๔๔-๒๕๔๖) ใช้ระบบให้คะแนนเป็น  ๓  A (Awareness Attempt and 
Achievement) 
 ระยะท่ีสอง การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ก็ยังใช้ระบบเดิมทุก
ประการ คือระบบ IPOI คือ ปัจจัยนําเข้า (Input) ปัจจัยกระบวนการ (Process) ปัจจัยผลผลิต 
(Output) และปัจจัยผลกระทบ (Impact) โดยคณะกรรมการอํานวยการได้ปรับปรุงและ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็น ๑๕ ปัจจัย ๕๘ ตัวชี้วัด เกณฑ์เหล่านี้ใช้ประเมิน
คุณภาพภายใน ครั้งท่ี ๒ (๒๕๔๗-๒๕๔๘) ใช้ระบบให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ระยะนี้เองท่ี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เข้ามาประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ในรอบท่ี ๑ (๘ มีนาคม ๒๕๔๘) 
 ระยะท่ีสาม หลังจากท่ีสํานักงานงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเข้ามา
ประเมิน คุณภาพภายนอกและรายงานผลการประเมินแล้ว คณะกรรมการดําเนินการการประกัน



                                                                   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ๑๔

คุณภาพการศึกษา ได้ปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหม่ เพ่ือให้เรียก
ง่ายและสะดวกต่อการดําเนินงานของทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย โดยปรับจากปัจจัยเป็น
มาตรฐานตาม สมศ. ประกอบด้วย ๗ มาตรฐาน ผสมผสานจากปัจจัยท้ังหมดเข้ามาอยู่ตาม
มาตรฐานนั้นๆ ระบบนี้ครอบคลุมการดําเนินการ ของส่วนงานท่ีจัดการศึกษาและส่วนงานท่ี
สนับสนุนการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกประการ ดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี  ๑ ด้านคุณภาพบัณฑิต 
  มาตรฐานท่ี  ๒ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  มาตรฐานท่ี  ๓ ด้านการบริการวิชาการและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  มาตรฐานท่ี  ๔ ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  มาตรฐานท่ี  ๕ ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
  มาตรฐานท่ี  ๖ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  มาตรฐานท่ี  ๗ ด้านการประกันคุณภาพ 
 คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งท่ี ๓ (๒๕๔๙-๒๕๕๐) โดยใช้ระบบ ๗ มาตรฐาน ตาม
เกณฑ์การประเมินของ สมศ. เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ข้อมูลท่ีได้จากการ
ประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยใช้เป็นข้อมูลสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ.ในรอบท่ี ๒ (๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑) 
 ระยะท่ีส่ี หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบท่ีสองแล้ว จึง
ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยคณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ปรับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเป็น ๙ องค์ประกอบ ๕๖ ตัวบ่งชี้ ใช้ระบบให้คะแนนเต็ม ๓ 
คะแนน มหาวิทยาลัยดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบนี้ในปีการศึกษา    
๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ ดังนี้ 
  องค์ประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ 
  องค์ประกอบท่ี ๒ การเรียนการสอน 
  องค์ประกอบท่ี ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  องค์ประกอบท่ี ๔ การวิจัย 
  องค์ประกอบท่ี ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  องค์ประกอบท่ี ๖ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
  องค์ประกอบท่ี ๗ การบริหารและการจัดการ 
  องค์ประกอบท่ี ๘ การเงินและงบประมาณ 



  บทท่ี ๑ บทนํา ๑๕

  องค์ประกอบท่ี ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

 ระยะท่ีห้า มหาวิทยาลัยได้จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เกณฑ์
ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก ผนวกกับเกณฑ์ประเมินของ
สํานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประเมินคุณภาพการศึกษา
ของส่วนงานท่ีจัดการศึกษาทุกส่วนงาน ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาครั้งนี้ มี ๙ องค์ประกอบ ๔๒ ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็นปัจจัยนําเข้า (Input) ๔ ตัวบ่งชี้ 
กระบวนการ (Process) ๑๘ ตัวบ่งชี้ และผลผลิต (Output) หรือผลกระทบ (Impact) ๒๐ ตัว
บ่งชี้  ใช้ระบบการให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน มหาวิทยาลัยดําเนินการการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วยระบบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓    
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) (๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖) และผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) (๒๒-๒๕ กันยายน ๒๕๕๖) ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ซ่ึงกําหนดให้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 ระยะท่ีหก มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๗ กําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
(๑) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ (๒) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก ครอบคลุมพันธกิจท้ัง ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การให้บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สอดคล้อง
กับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย หลักการและแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด โดยมีกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยใช้เกณฑ์ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก แบ่งเป็น ๓ 
ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับหลักสูตร (๒) ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย และ (๓) ระดับสถาบัน 
ใช้ระบบให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน มหาวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบนี้ 
ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังนี้  
 ๑)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ 
๑๔ ตัวบ่งชี้ 
   องค์ประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน 



                                                                   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ๑๖

   องค์ประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 
   องค์ประกอบท่ี ๓ นิสิต 
   องค์ประกอบท่ี ๔ อาจารย์ 
   องค์ประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
   องค์ประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๒)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
ประกอบด้วยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตรและเพ่ิมเติม  ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
   องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 
   องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย 
   องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 
   องค์ประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 
 ๓)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วยผลการดําเนินงาน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย และเพ่ิมเติม ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ 
   องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 
   องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย 
   องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 
   องค์ประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 

 



บทท่ี ๒ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
 

๒.๑ ความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
 ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น
สิ่งจําเป็นท่ีจะต้องเร่งดําเนินการ คือ 
 ๑) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโน้มแตกต่างกัน
มากข้ึน ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว  
 ๒) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษา
ข้ามพรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต 
อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงท้ังสองประเด็นต้องการการ
รับประกันของคุณภาพการศึกษา  
 ๓) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นท่ีจะต้องสร้างความม่ันใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา
องค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรม
และบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถ่ินและชุมชน  
 ๔) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป  
 ๕) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
(Participation) มีความโปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได้ 
(Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๖) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหน้าท่ีประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๗) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี ๗ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เพ่ือเป็นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  



                                                                    คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ๑๘

 ๘) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวันท่ี ๑๖ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  
 ๙) กระทรวงศึกษาธิการไ ด้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและกํากับให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุ่ม  
 
 ด้วยเหตุนี้ สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  
 ๑) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานต้ังแต่ระดับหลักสูตร ภาควิชา คณะ
วิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ี
สถาบันนั้น ๆ กําหนดข้ึน โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ
คุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน  
 ๒) เพ่ือให้หลักสูตร ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษา
ทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย 
(Targets) และเป้าประสงค์ (Goals) ท่ีตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล  
 ๓) เพ่ือทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุง ในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง  
 ๔) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้ ม่ันใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด  
 ๕) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีข้อมูล
พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม  
 
๒.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  
    ท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
ได้กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดย
กําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย 
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“ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไก
ในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา  
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและ
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน 
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่ง
หมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซ่ึงประเมินโดย “สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้
กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย ๑ ครั้งในทุกรอบ 
๕ ปี นับต้ังแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ
สาธารณชน  
 
๒.๓ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนา
 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
 ๑) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)  
     กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหา
อุดมศึกษาท่ีไร้ทิศทาง ซํ้าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการดําเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไก
การประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการ
และจุดเน้นระดับการศึกษาท่ีต่างกัน รวมท้ังมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ท้ังการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ
รวมถึงการกระจายอํานาจในระดับท้องถ่ิน การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถ่ินและ
ระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์  



                                                                    คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ๒๐

 ระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผล
กระทบท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธ
กิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีข้ึน ส่งผลเชิงบวกต่อการ
ผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย์ สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาท่ีเป็นความ
ต้องการของสังคม ลดการว่างงาน  
 สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพ
ควรนําไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ท่ีนักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ 
เป็นฐานและเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ัง
การโอนย้ายหน่วยกิต  
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี ๒๕๕๑ กําหนดประเภทหรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น ๔ กลุ่ม คือ 
 กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากว่า
ปริญญาตรี จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถ่ิน เพ่ือเตรียมกําลังคนท่ีมีความรู้เข้าสู่
ภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานท่ีออก
จากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนําไปสู่
ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี เพ่ือให้ได้บัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน 
ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้  
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์
หรือมนุษยศาสตร์ รวมท้ังสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทําวิทยานิพนธ์หรือการ
วิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพระดับสูง หรือเน้นท้ังสองด้าน รวมท้ังสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริง
ท้ังอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจําแนกได้เป็น ๒ ลักษณะคือ ลักษณะท่ี ๑ เป็น
สถาบันท่ีเน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะท่ี ๒ เป็นสถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี  
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 กลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก และเน้นการทําวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก 
สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีเป็นผู้นาทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการ
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบ
ใหม่ทางวิชาการ  
 ๒) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)      
               แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑  กําหนดให้อุดมศึกษาไทยในช่วง
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ท่ีตอบสนองการแก้ไข
ปัญหาวิกฤติและชี้นําการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถ่ินโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศ
ให้เข้มแข็งข้ึนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้
สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
    แผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มี
คุณภาพ ผลิตกําลังคนท่ีมีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทํางานเพ่ือ
ดํารงชีพตนเองและเพ่ือช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะท้ังร่างกาย
และจิตใจ รวมท้ังพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ พัฒนา
วิชาชีพอาจารย์ให้เป็นท่ียอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศไทยโดย
ใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของประเทศไทย  
 ท้ังนี้ การบริหารจัดการอุดมศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้เป็นเชิงรุก ซ่ึงมีกลยุทธ์
การเงิน และพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ปี ๒๕๕๙ 
ท่ีว่า “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากําลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนา
ชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคม
ประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ”  
 
๒.๔ การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ในหมวด ๕ ท่ีว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา ๓๔ ได้กําหนดให้ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดย
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คํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เ ป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพ่ือนําไปสู่การกําหนดนโยบายการ
พัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้ได้
ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญ
ท่ีครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็น
มาตรฐานท่ีคํานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุก
สถาบันสามารถนําไปใช้กําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้  
 มาตรฐานการอุดมศึกษา ท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๗ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยท้ัง ๓ ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติท่ีประกอบด้วยมาตรฐานย่อย ๓ มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานท่ี ๑ คุณลักษณะของคน
ไทยท่ีพึงประสงค์ ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี ๒ แนวการจัดการศึกษา มาตรฐาน
ท่ี ๓ แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาของชาติ  
 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้จัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจใน
การจัดต้ังท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก ๒ 
ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น ๔ กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง 
และกลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่
ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
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ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
พิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซ่ึงทําให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับ
การศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ี
กําหนดท้ังมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษาท้ังมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจําเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพท่ีพัฒนาข้ึน
ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓ ท้ังนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
 
๒.๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยใช้เกณฑ์ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก แบ่งเป็น ๓ 
ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับหลักสูตร (๒) ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย และ (๓) ระดับสถาบัน 
ใช้ระบบให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน มหาวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบนี้ 
ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังนี้  
 ๑)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ 
๑๔ ตัวบ่งชี้ 
   องค์ประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน 
   องค์ประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 
   องค์ประกอบท่ี ๓ นิสิต 
   องค์ประกอบท่ี ๔ อาจารย์ 
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   องค์ประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
   องค์ประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๒)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
ประกอบด้วยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตรและเพ่ิมเติม  ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
   องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 
   องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย 
   องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 
   องค์ประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 
 ๓)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วยผลการดําเนินงาน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย และเพ่ิมเติม ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ 
   องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 
   องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย 
   องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 
   องค์ประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 
 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับเพ่ือการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและระดับสถาบันตามระบบและกลไกท่ีได้กําหนดข้ึน 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ทราบสถานภาพท่ีแท้จริง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางและพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง 
 ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยต้องดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 กระบวนการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต้องดําเนินการทุกรอบปีการศึกษา 
และให้นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแยกออกเป็น ๔ ข้ันตอน
ตามระบบวงจรการพัฒนาคุณภาพ PDCA / PDSA คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและ



บทท่ี ๒ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ๒๕

เก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง 
(Act)  
 
๒.๖ กิจกรรมดําเนินการในวงจรการจัดกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  

๑) มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษาใหม่  
๒) มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลระยะ ๑๒ เดือนตามตัวบ่งชี้ท่ีได้ประกาศใช้ และให้มีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทุกปีท้ังระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย
และสถาบัน  

๓) หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร 

๔) คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยนําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 

๕) คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยประเมินตนเอง และยืนยันผลการประเมินหลักสูตรท่ีได้
ประเมินไปแล้ว  

๖) มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะ วิทยาเขต
และวิทยาลัย มาจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน  

๗) มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร คณะคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย พร้อมนําผลการประเมินเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปีการศึกษาถัดไป  

๘) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง (รวมท้ังข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผน
ปรับปรุงการดําเนินงาน หรือปรับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี  

๙) ส่งรายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA 
Online ภายใน ๑๒๐ วันนับจากสิ้นปีการศึกษา  
 
๒.๗ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

๑) ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยประเมินตนเองท้ังระดับหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ระดับ
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและระดับสถาบัน ตามลําดับโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่ง ต้ัง
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)  
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๒. ภายใน ๓ ปี มหาวิทยาลัยประเมินคุณภาพหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตรท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบให้เปิดดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

๓. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาติดตามตรวจสอบมหาวิทยาลัยตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง อย่างน้อย ๑ ครั้งในทุก ๓ ปี 

 
๒.๘ นิยามศัพท์ท่ีใช้ในตัวบ่งช้ี  
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์
ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กรซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยท่ีความรู้มี ๒ ประเภท 
คือ 
 ๑) ความรู้ ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ ท่ีได้จากประสบการณ์ 
พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ท่ีไม่
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน 
งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
 ๒) ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอด
ได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่า
เป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 นพ.วิจารณ์  พานิช ได้ให้ความหมายของคําว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ๔ ประการไปพร้อมๆ กันได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความ
เป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในท่ีทํางาน 
 การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
 ๑) การกําหนดความรู้หลักท่ีจําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
 ๒) การเสาะหาความรู้ท่ีต้องการ 
 ๓) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
 ๔) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
 ๕) การนําประสบการณ์จากการทํางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้ มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 



บทท่ี ๒ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ๒๗

 ๖) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็น
ชุดความรู้ท่ีครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
 โดยท่ีการดําเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ท่ีเก่ียวข้องเป็นท้ัง
ความรู้ท่ีชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนท่ีเข้าใจได้ท่ัวไป (Explicit Knowledge) 
และความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยู่ในคน ท้ังท่ีอยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) 
อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย(ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการ
ความรู้เป็นกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทําร่วมกัน ไม่ใช่กิจกรรมท่ีทําโดยคนคนเดียว 
 การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์
ในลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะและต้องเป็นผลงานท่ีผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
 การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและ
เปรียบเทียบผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรท่ีสามารถทําได้ดีกว่า เพ่ือนําผลการ
เปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตน เพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุน
เป้าประสงค์ท่ีสําคัญของสถาบัน (Organization-wide Goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เป็น
มากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซ่ึงการดําเนินการของแต่ละ
องค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการ มีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่าง
สมบูรณ์ 
 การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน  
 การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ท่ีเปิดกว้าง
สําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะใน
กลุ่มอาเซียน ๑๐ ประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนน
ตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ  
 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 
South East Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว 
มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
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 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัยในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการ
ประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพ 
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ โดยต้องมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมี
บทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๕ 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ
หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความท่ีมาจากต่างประเทศอย่าง
น้อย ๓ ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 
 ** บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ท่ีนําเสนอให้กอง
บรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และได้รับการตีพิมพ์ ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา 
หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา 
ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ท่ีมีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนว
ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถใน
การบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ
ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (๑) ทัศนศิลป์ (Visual Art) 
ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม 
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (๒) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) 
ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมท้ังการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (๓) วรรณศิลป์ 
(Literature) ซ่ึงประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ  
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 แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําให้สถาบันประสบ
ความสําเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มี
หลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจน
ความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ประสบการณ์ด้านการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการการทําวิจัยเป็น
ผลสําเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็นผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceeding) ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงาน
ท่ีเป็นรูปเล่มซ่ึงนําเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือนําเสนอผู้ว่าจ้างในการทําวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานท่ี
แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นผลงานวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจําหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ท้ังนี้ การรายงานผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ให้รายงานใน
ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อ
เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีท่ีพิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
 ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติ
ตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) ห รื อ ฐ าน ข้ อ มู ล  ISI Web of Science (Science Citation Index 
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) ห รื อ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนา หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยท่ัวไปมักใช้เวลา 
๕ ปี เป็นแผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม  
กลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยควรคลอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย  มีการกําหนดตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการ
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ดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดยมหาวิทยาลัยนําแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนามาจัดทําแผนดําเนินงาน
หรือแผนปฏิบัติการประจําปี  
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย ท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถดําเนินการ
ได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควร
ประเมินความต้องการทรัพยากรท่ีต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และ
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้ ซ่ึงจะเป็นความต้องการเงินทุนใน
ระยะยาวเท่ากับเวลาท่ีมหาวิทยาลัยใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้น จึงจะ
กําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด 
เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสม
ของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือมหาวิทยาลัยจะต้องมีการ
ระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมท้ังมีการ
วิเคราะห์ต้นทุนของการดําเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร 
โดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของ 
มหาวิทยาลัย 
  แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 
๑ ปี เป็นแผนท่ีถ่ายทอดแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาลงสู่ภาคปฎิบัติ เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานจริง
ตามกลยุทธ์ ประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะต้องดําเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนา ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม 
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมท้ังมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  
งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน  
 พ หุ วิทยาการ  (Multidisciplinary) หรื อ  สห วิทยาการ  (Interdisciplinary) 
หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ใน
การวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ข้ึนเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ข้ึน  
 หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง วิธีการท่ีนําเอาความรู้หลาย
ศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ท่ีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย 
จนกระท่ังผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน  

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



บทท่ี ๒ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ๓๑

• ตัวอย่างหลักสูตรท่ีไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนา  

(ท่ีมา: คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๗/
๒๕๔๙ เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙)  
 พิชญพิจารณ์ (Peer Review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ ซ่ึงสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่
สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่
สถาบันอุดมศึกษา 
  ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้าง
เพ่ือให้ได้ผลออกมาตามท่ีต้องการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยท่ัวกัน ไม่ว่า
จะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ 
ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน 
 กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน  
 สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการท่ี
สัมพันธ์กับศาสตร์ท่ีเปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ใน
กลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๔ เม่ือ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หนังสือเวียนท่ี ศธ ๐๕๐๖ (๒)/
ว๕๐๖ ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔)  
 หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่น สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
  หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแล
กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถ
นําไปใช้ได้ท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง 
กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมี และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  



                                                                    คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ๓๒

  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสม
จะนํามาปรับใช้ในภาครัฐมี ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้  
  ๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์
และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานใน
ระดับชั้นนําของประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมี
ทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็น
มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
  ๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแล
ท่ีดี ท่ีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ี
เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรท้ังด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
  ๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการท่ีสามารถดําเนินการได้
ภายใน ระยะเวลาท่ีกําหนด และสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความ
คาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีความหลากหลาย
และมีความแตกต่าง  
  ๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและผลงานต่อเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับท่ีสนอง
ต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
สาธารณะ  
  ๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 
ชี้แจงได้ เม่ือมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี 
โดยประชาชนสามารถรู้ทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
  ๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีข้าราชการ ประชาชนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ 
ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา  
  ๗) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหาร
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ส่วนท้องถ่ิน) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจ
และความรับผิดชอบใน การตัดสินใจ และการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการต่อ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ 
และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ  
  ๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ในการ บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  
  ๙) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  
  ๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงท่ัวไปภายใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซ่ึง
ต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ียุติไม่ได้ ในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็น
ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์  
  อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซ่ึงจะมีตําแหน่งทางวิชาการท่ีประกอบด้วย อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
 อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอน 
และการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน (มิใช่
เต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘)  
 สําหรับอาจารย์ท่ีสถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมี
สัญญาจ้างท่ีมีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า ๙ เดือน ในสัญญาจ้าง
จะต้องระบุหน้าท่ี ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าท่ีของอาจารย์ประจําตามท่ีกําหนดตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง  แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  

การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทํางานดังนี้  
๙ - ๑๒ เดือน คิดเป็น ๑ คน  
๖ เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง ๙ เดือน คิดเป็น ๐.๕ คน  
น้อยกว่า ๖ เดือน ไม่สามารถนํามานับได้  
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อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหน้าท่ีในการ
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
และประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า ๑ 
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกใน
สาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก ๑ หลักสูตร
โดยต้องเป็นหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีได้ประจําอยู่แล้ว (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้ ง ท่ี  ๒/๒๕๔๙ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๔๙) ท้ังนี้  กรณี
บัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มากท่ีสุดเพียง ๒ หลักสูตรเท่านั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ขอให้เสนอดําเนินการเช่นเดียวกับการ
นําเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้
ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.๐๘ 
ภายใน ๓๐ วัน  
   
๒.๙ สรุปองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
       มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  

 ๑) การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ 
๑๔ ตัวบ่งชี ้
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี 

มาตรฐาน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต/
ผลลัพธ ์

องค์ประกอบท่ี ๑  
การกํากับมาตรฐาน 

    

๑.๑  การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ี
กําหนดโดย สกอ. 

√    

องค์ประกอบท่ี ๒ บัณฑิต     
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

   √ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี 

มาตรฐาน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต/
ผลลัพธ ์

๒.๒  การได้งานทําหรือผลงานวิจัย
ของผู้สําเร็จการศึกษา 
- (ปริญญาตรี)  ร้อยละของของ
บัณฑิตบรรพชิ ตปริญญาตรี ท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานคณะสงฆ์
และบัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีท่ีได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี 
- (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิต
และผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์  หรือ
เผยแพร่ 
- (ปริญญาเอก) ผลงานของนิสิต
และผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกท่ีได้รับการ ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

   
√ 

องค์ประกอบท่ี ๓ นิสิต     
๓.๑ การรับนิสิต  √   
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  √   
๓.๓ ผลท่ีเกิดกับนิสิต  √   
องค์ประกอบท่ี ๔ อาจารย์     
๔ .๑  ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พัฒนา
อาจารย์ 

 √   

๔.๒ คุณภาพอาจารย์  √   
๔.๓ ผลท่ีเกิดกับอาจารย์  √   
องค์ประกอบท่ี ๕  
หลักสูตร การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี 

มาตรฐาน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต/
ผลลัพธ ์

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร  √   
๕.๒ การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  √  

๕.๓ การประเมินผู้เรียน   √  
๕.๔ ผลการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

  √  

องค์ประกอบท่ี ๖  
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

    

๖.๑   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   √  
รวม ๑ ๗ ๔ ๒ 

 
๒) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 

ประกอบด้วย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร  และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ท่ีดําเนินการในระดับคณะ 
วิทยาเขตและวิทยาลัย จํานวนรวม ๑๓ ตัวบ่งชี้   
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต/
ผลลัพธ ์

องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต    
๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม   √ 
๑.๒ อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก √   
๑.๓ อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ √   
๑.๔ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา 

√   

๑.๕ การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี   √  
๑.๖ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
 

 √  

    



บทท่ี ๒ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ๓๗

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต/
ผลลัพธ ์

องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย 
๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

 √  

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ √   
๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย 

  √ 

องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ    
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม   √  
องค์ประกอบท่ี ๔  
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

   

๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 √  

องค์ประกอบท่ี ๕  การบริหารจัดการ    
๕.๑ การบริหารเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 

 √  

๕.๒ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  √  
รวม ๔ ๗ ๒ 

 

๓) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  ประกอบด้วยผลการ
ดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ท่ีดําเนินการใน
ระดับสถาบัน จํานวนรวม ๑๓ ตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต/
ผลลัพธ ์

องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต    
๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม   √ 



                                                                    คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ๓๘

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต/
ผลลัพธ ์

๑.๒ อาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

√   

๑.๓ อาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

√   

๑.๔ การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี  √  
๑.๕ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี  √  
องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย    
๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

 √  

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ √   
๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย 

  √ 

องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ    
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม   √  
องค์ประกอบท่ี ๔  
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

   

๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 √  

องค์ประกอบท่ี ๕  การบริหารจัดการ    
๕.๑ การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

 √  

๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ วิทยาเขต
และวิทยาลัย 

  √ 

๕.๓ ระบบกํากับการประกันคุณภาพ หลักสูตร 
คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 

 √  

รวม ๓ ๗ ๓ 
 



บทที่  ๓ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การดําเนินงาน
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสําคัญท่ีสุด ซ่ึงควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ซ่ึงมีหลักการดังต่อไปนี้ 
 ๑. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า
หลักสูตรได้ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบท่ีสําคัญ ได้แก่ การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นิสิต อาจารย์ หลักสูตรการ
เรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
 ๒. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน ซ่ึง สกอ. ได้กําหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๓. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะต้องรายงานข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนท่ี
เก่ียวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับคุณวุฒิ 
ตําแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สําหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพท่ีเน้นกระบวนการ จะ
ประเมินในลักษณะของพิชญพิจารย์ (Peer Review) ซ่ึงจะมีรายละเอียดของคําถามท่ีจะเป็นแนวทางให้แก่ผู้
ประเมินเพ่ือให้สามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้กําหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่
ละระดับสําหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



๔๐        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๓.๑ กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งช้ี ประเด็นพิจารณา 

๑. การกํากับมาตรฐาน ๑ .๑ การบริหารจัดการ
ห ลั ก สู ต ร ต า ม เ ก ณ ฑ์
ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ท่ี
กําหนดโดย สกอ.  

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรี   เกณฑ์ ๔ ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ ๑๒ ข้อ 

๒. บัณฑิต ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ ใช้
บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

๒.๒  การได้งานทําหรือ
ผลงานวิจัยของผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษา 
- (ปริญญาตรี)  ร้อยละของ
ข อ ง บั ณ ฑิ ต บ ร ร พ ชิ ต
ปริญญาตรีท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
สนองงานคณะสงฆ์และ
บัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีท่ี
ไ ด้ งานทําหรื อประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
- (ปริญญาโท) ผลงานของ
นิสิตและผู้สําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทท่ีได้รับ
การตีพิมพ์  หรือเผยแพร่ 
- (ปริญญาเอก) ผลงานของ
นิสิตและผู้สําเร็จการศึกษา
ในระ ดับปริญญา เอก ท่ี
ไ ด้ รั บ ก า ร  ตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่ 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ  
- ผลงานของนิสิตปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

๓. นิสิต ๓.๑ การรับนิสิต - การรับนิสิต 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๔๑ 
 

องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งช้ี ประเด็นพิจารณา 

๓.๒ การส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต 

- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นิสิตในระดับปริญญาตรี  
- การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  

๓.๓ ผลท่ีเกิดกับนิสิต  - อัตราการคงอยู่ของนิสิต 
- อัตราการสําเร็จการศึกษา    
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนิสิต 

  
  

 ๔. อาจารย์ ๔.๑ การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์  
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

๔.๒ คุณภาพอาจารย์  - ร้อยละอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์   
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ SCOPUS ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

๔.๓ ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

๕. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 
 

๕.๑ สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 
-  ก า รปรั บปรุ งหลั กสู ต ร ให้ ทั นส มัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

๕.๒  การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- การกําหนดผู้สอน 
- การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการ
จัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ี
มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ



๔๒        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งช้ี ประเด็นพิจารณา 

ทางสั งคม และการ ทํานุ บํ ารุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมี
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 
-  การช่วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทํา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

๕.๓ การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นิสิต 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ 
มคอ.๗) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

๕.๔  ผลการดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการดํา เนินงานตามตัว บ่ งชี้ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 

๖. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

๖.๑   สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/
วิทยาเขต/วิทยาลัย/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ ต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

  

 
 



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๔๓ 
 

๓.๒ คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 องค์ประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบท่ีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง มี ๑ ตัวบ่งชี้ 
จํานวนเกณฑ์ข้ึนอยู่กับระดับปริญญา หากผลการดําเนินงาน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ถือว่าหลักสูตร
นั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ ถือว่า
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบท่ี ๒-๖ โดย
ใช้สูตรการคํานวณ ดังนี้ 
  
 
 
 
ซ่ึงการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
คะแนนระดับหลักสูตร = ๐   หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = ๐.๐๑ – ๕.๐๐  หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพตาม
       คะแนนท่ีได้ ดังนี้ 
     คะแนน  ๐.๐๑ – ๒.๐๐  หมายถึง ระดับคุณภาพ น้อย 
     คะแนน  ๒.๐๑ – ๓.๐๐  หมายถึง ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
     คะแนน  ๓.๐๑ – ๔.๐๐  หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี 
     คะแนน  ๔.๐๑ – ๕.๐๐  หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
  

 

คะแนนรวมเฉลี่ย = คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ ๑๓ ตัวบ่งชี้ 
                                          ๑๓ 



๔๔        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๓.๓ องค์ประกอบคุณภาพ  ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบท่ี ๑  การกํากับมาตรฐาน 
 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีหลักสําคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน  และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่าง
ต่อเนื่อง ซ่ึงปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ.๒๕๔๘  
เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและ
มาตรฐานการศึกษา  โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดดําเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร   
 ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีได้ประกาศใช้เม่ือ พ.ศ.๒๕๔๘ ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร  โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ ๓ ประเด็น และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
จะพิจารณาตามเกณฑ์ ๑๑ ประเด็น  
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
๑.จํานวนอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า ๕ คนและเป็น
อาจารย์ประจําเกินกว่า ๑ 
หลักสูตรไม่ได้และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น 
 

ไม่น้อยกว่า ๕ คนและเป็น
อาจารย์ประจําเกินกว่า ๑ 
หลักสูตรไม่ได้ และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า ๕ คนและเป็นอาจารย์ประจํา
เกินกว่า ๑ หลักสูตรไม่ได้ และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว 
๕๖๙ ลว. ๑๘ เมย. ๒๕๔๙ กําหนด
ว่า 

- อาจารย์ประจําสามารถเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็น
หลักสูตรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ได้อีก ๑ 
หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตร
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่
ได้ประจําอยู่แล้ว 

- อาจารย์ประจําหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรใน
ระดับปริญญาเอกหรือปริญญา
โทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก ๑ 
หลักสูตร 

บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๐๖(๔)/ 
ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑๑ มีค. ๒๕๕๗ 
กําหนดว่า 



๔๖        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
- กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มี

แขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ 
กําหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ 
คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่ม
วิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ที่เปิดสอน  

๒. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน อย่างน้อย ๒ คน 
 

ต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่ระบุไว้
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
เท่านั้นโดยมีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน 

ต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
ที่ระบุไว้หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้น 
โดยมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอน 

 

๓. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป ในสาขาวิชานั้นหรือ

คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย ๓ คน 

 



  บทที่ ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๔๗ 
 

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจํานวน
อย่างน้อย ๓ คน 

๔. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

 ๑. อาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  
มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
๒. มีประสบการณ์ด้านการ
สอน และ 
๓. มีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  

๑. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรง คุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
๒. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
๓. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ ๐๕๐๔(๔)/ว๘๖๗ 
กําหนดว่า ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้
จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากสําเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา ๒ 
ปี นับจากวันที่เริ่มสอน จะต้องมี
ผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็น
อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก 
และเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 

๕. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

 ๑. เ ป็นอาจาร ย์ประจํ า ที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

๑. เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

- การพิจารณากรณีอาจารย์
เกษียณอายุงานหรือลาออกจาก
ราชการ ดังนี้ 
๑) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์

ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ ซึ่ง
เกษียณอายุงานหรือลาออกจาก



๔๘        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
๒. มีประสบการณ์ในการทํา
วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  

๒. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ราชการ กลับเข้ามาทํางานแบบเต็ม
เวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบ
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คือมี
สัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนและมีการกําหนดภาระงานไว้
อย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าว
สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้ 

๒) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” 
สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจน
นิสิตสําเร็จการศึกษา หากนักศึกษา
ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อน
การเกษียณอายุ 

๖. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

 ๑. เ ป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ย น อ ก ที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า

๑. เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตํ าแห น่ งทางวิ ช าการ ไ ม่ ต่ํ ากว่ า รอง

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๗.๖ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
หมายถึงบุคลากรที่มีความรู้ความ



  บทที่ ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๔๙ 
 

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ 
๒. มีประสบการณ์ในการทํา
วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ศาสตราจาร ย์  ในสาขาวิ ชา นั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
๒. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็น
อย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่
ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและตําแหน่ง
ทางวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจําใน
สถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากร
ประจําในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงใน
สาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวง
หรือวงการวิชาชีพด้านนั้น เทียบได้
ไม่ต่ํากว่าระดับ ๙ ขึ้นไป ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน



๕๐        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด  
    ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่
เปิดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทน
เป็นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้อง
แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย  

๗. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

 ๑. อาจารย์ประจําและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่ง

๑. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ใน

 



  บทที่ ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๕๑ 
 

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
๒. มีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ 
๒. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

๘. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับ
เต็มในการประชุมทางวิชาการ
(Proceedings) หรือวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(Peer Review) 
ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถ
ทดแทนแทนการตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้  โดย
พิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร หรือ
อนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด 

๙. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ์  
อาจารย์ ๑ คน ต่อ นักศึกษา ๕ 
คน 
 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ ๑ คน ต่อ นักศึกษา 
๑๕ คน 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ ๑ คน ต่อ นักศึกษา ๕ คน 
 
 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ 
กําหนดว่า อาจารย์ประจํา ๑ คนให้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน ๕ 
คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์
ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแล
นักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน ให้อยู่ใน



๕๒        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง ๒ 
ประเภทให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ 
คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่
ค้นคว้าอิสระ ๓ คน 
 
 

ดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๐ คน เพื่อ
สนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มี
ความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและ
เครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้ที่ดําเนิน
โครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่าง
ต่อเนื่อง ในการผลิตผลงาน  

๑๐. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

 อย่างน้อย ๑ เรื่องในรอบ ๕ ปี 
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 
 

อย่างน้อย ๑ เรื่องในรอบ ๕ ปี 
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

เป็นเจตนารมย์ที่ประสงค์ให้มีการ
พัฒนางานวิจัยอย่างสม่ําเสมอ 

๑๑. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ต้องไม่เกิน ๕ ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 
๖) 

ต้องไม่เกิน ๕ ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ ๖) 
 

ต้องไม่เกิน ๕ ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ ๖) 
 

 



  บทที่ ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๕๓ 
 

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 
๕ ปี ประกาศใช้ในปีที่ ๗ 
หรือหลักสูตร ๖ ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ ๘) 

รวม  เกณฑ์ ๓ ข้อ  เกณฑ์ ๑๑ ข้อ เกณฑ์ ๑๑ ข้อ  
 

 เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๘  หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
 ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 

๑. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
๒. หนังสือนําที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
๓. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนําส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 



 
 

องค์ประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 
 

 พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขท้ังทางร่างกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา  
 สกอ. ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานในการกํากับและส่งเสริมการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดทํา
มาตรฐานต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซ่ึงเป็นการประกัน
คุณภาพบัณฑิตท่ีได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ได้เชื่อม่ัน
ถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมาเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 
 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปท่ี คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา
และผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ  คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒  การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา 

- (ปริญญาตรี)  ร้อยละของของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานคณะ
สงฆ์และบัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

- (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

- (ปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๕๕ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑     คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ  (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.๒ ซ่ึง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต  
 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 
 

สูตรการคํานวณ 
 

 
 
 
 

ข้อมูลประกอบ 
 จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒ (ปริญญาตรี) ร้อยละของของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานคณะสงฆ์และ

บัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี      ผลลัพธ์  
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาวิชานั้นๆ ท่ีได้
ปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานคณะสงฆ์ ได้งานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําภายในระยะเวลา ๑ ปีนับจาก
วันท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
 การนับบัณฑิตบรรพชิตท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานคณะสงฆ์ นับจากผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นพระสังฆาธิการ ครู
สอนพระปริยัติธรรม พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนหรืองานลักษณะอ่ืนท่ีเทียบเคียงกันได้ 
 การนับการมีงานหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตคฤหัสถ์ นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ี
สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การคํานวณร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษา
ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คํานวณเฉพาะผู้ท่ีเปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 
        จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 



๕๖        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน   
 แปลงค่าร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานคณะสงฆ์และบัณฑิตคฤหัสถ์
ปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ โดยกําหนดให้คะแนนเต็ม 
๕  = ร้อยละ ๑๐๐ 
 
สูตรการคํานวณ 
 

 ๑. คํานวณร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานคณะสงฆ์และบัณฑิตคฤหัสถ์
ปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ตามสูตร 

    
 
 
 
 
 
 
 

 การคํานวณค่าร้อยละนี้ 
 - บัณฑิตบรรพชิต ไม่นําบัณฑิตท่ีศึกษาต่อมานับรวม 
 - บัณฑิตคฤหัสถ์ ไม่นําบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทําแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยน
งาน มานับรวม 
 

๒. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
 
 
คะแนนท่ีได้   =     
 
 
 

หมายเหตุ :  จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

     จํานวนบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานคณะสงฆ์และ 
   บัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
                         
                    จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

X ๑๐๐ 

ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานคณะสงฆ์และ 
บัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
                               
                                   ๑๐๐ 

X ๕ 
 



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๕๗ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒ (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์   
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาคําตอบท่ีมีความ

น่าเชื่อถือ ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดทําผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่าง
เป็นระบบและสามารถนําเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงาน
ของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 

เกณฑ์การประเมิน      
 แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษาเป็นคะแนน
ระหว่าง ๐ – ๕ กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  = ร้อยละ ๔๐ ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 
 ๑. คํานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา ตามสูตร  
  
 
 
 
 

 ๒. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
 คะแนนท่ีได้ =  
 
 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๑๐ -บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
๐.๒๐ -บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
๐.๔๐ -บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ 
วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ   
-ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๖๐ -บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
                                                       ๔๐ 

X ๕ 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
                             จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 

X ๑๐๐ 



๕๘        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๘๐ -บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๑.๐๐ -บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
-ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

  

 กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Online 

๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ 
 ๑. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนิสิตและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนําไปนับในตัวบ่งชี้ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ 
 ๒. ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
 ๓. ในกรณีท่ีไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๕๙ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒ (ปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
   หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี         ผลลัพธ์ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหา

ประเด็นความรู้ใหม่ท่ีมีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดทําผลงานท่ีแสดง
ถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนําเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็น
การประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 

เกณฑ์การประเมิน    
 แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา เป็นคะแนนระหว่าง 
๐ – ๕ กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  = ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 
 ๑. คํานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา ตามสูตร  
 
 
 
  
 ๒. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนท่ีได้ = 
 

 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
๐.๔๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ 
วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ   
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๖๐ - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 
๐.๘๐ - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันนําเสนอสภา

  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา 

                                                  ๘๐ 
X ๕ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
                          จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด X ๑๐๐ 



๖๐        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๑.๐๐ - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.สําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

 

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  

 กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ Online 
๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ๓ คน  โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

หมายเหตุ 
 ๑. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนิสิตและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนําไปนับในตัวบ่งชี้ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์  
 ๒. ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
 ๓. ในกรณีท่ีไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๖๑ 
 

 
องค์ประกอบท่ี ๓  นิสิต 

 
ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยู่กับปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นิสิต  ระบบประกันคุณภาพนิสิต 

ต้องให้ความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร  ซ่ึงต้องเป็นระบบท่ีสามารถคัดเลือกนิสิตท่ีมี
คุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา  และการส่งเสริมพัฒนานิสิตให้มีความพร้อม
ทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยท่ีสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 
 ทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ประกอบด้วย ๔ กลุ่มหลัก ได้แก่ (๑) กลุ่มวิชาหลัก 
(Core Subjects)  (๒) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) (๓) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม  (Learning and Innovation Skills) และ (๔) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, 
Media, and Technology Skills)  
 ทักษะสําคัญท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญมาก คือ  

๑) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (๑) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving)  (๒) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Creativity and Innovation)  (๓) การ
สื่อสารและความร่วมมือกัน (Communication and Collaboration)  

๒) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 
ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) การรู้สื่อ (Media Literacy) และ การรู้  ICT (ICT 
Literacy)  

๓) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว
และยืดหยุ่น (Flexibility and Adaptability) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and Self-
Direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-cultural Interaction) ความรับผิดชอบ
และความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and Productivity) ความเป็นผู้นําและรับผิดชอบต่อสังคม 
(Leadership and Social Responsibility) 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนิสิต  เริ่มดําเนินการต้ังแต่ระบบการรับนิสิต การส่งเสริม
และพัฒนานิสิต  และผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับนิสิตภายใต้กระบวนการดําเนินการดังกล่าว ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๑  การรับนิสิต 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๒  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๓  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑   การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 คุณสมบัติของนิสิตท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แต่ละหลักสูตรจะมีแนวคิด
ปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจําเป็นต้องมีการกําหนดคุณสมบัติของนิสิตท่ีสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของ
หลักสูตร  การกําหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนิสิตท่ี
กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนิสิตให้ได้นิสิตท่ีมีความพร้อมทางปัญญา 
สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันท่ีจะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้ 
 - การรับนิสิต 
 - การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด 
ท่ีทําให้ได้นิสิตท่ีมีความพร้อมท่ีจะเรียนในหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน    
 

คะแนน ๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มี

แนวคิดใน
การกํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
เห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชดั
เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัตทิี่
ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยนืยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัตทิี่ดีได้
ชัดเจน 

 
  



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๖๓ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒    การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการ
เรียนแก่นิสิตเพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย 
ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ท้ังกิจกรรมในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน  มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ  มีการวางระบบการดูแลให้
คําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของนิสิต เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด รวมท้ังการส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของนิสิต การสร้างโอกาสการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ให้ได้มาตรฐานสากล 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน อย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี 
 - การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
 - การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาใน ภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด 
ท่ีทําให้ได้นิสิตเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

เกณฑ์การประเมิน    
 

คะแนน ๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มี

แนวคิดใน
การกํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
เห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชดั
เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัตทิี่
ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยนืยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัตทิี่ดีได้
ชัดเจน 



๖๔        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๓    ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการประกันคุณภาพควรทําให้นิสิตมีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรสูง 
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นิสิตมีความพีงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ต่อไปนี้ 
 - การคงอยู่ 
 - การสําเร็จการศึกษา 
 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน ๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

- ไม่มีการ
รายงานผล
การดําเนิน 
งาน  

- มีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ในบางเรื่อง  

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบ่งชี้  

 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บ่งชี้   

- มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ท่ีดีข้ึนในบาง
เรื่อง 

 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตาม
คําอธิบายใน
ตัวบ่งชี้   

- มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานท่ี
ดีข้ึนในทุก
เรื่อง 

 

- มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เรื่องตามคําอธิบาย
ใน 
ตัวบ่งชี้  

- มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึนใน
ทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานท่ี
โดดเด่น เทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการดําเนินงานท่ี
โดดเด่นอย่างแท้จริง 

 
 
 
  



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๖๕ 
 

 
องค์ประกอบท่ี ๔  อาจารย์ 

   

 อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนท่ีสําคัญของการผลิตบัณฑิต  ผู้เก่ียวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์  เพ่ือให้ได้อาจารย์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฎิบัติงานตาม
วิชาชีพ  ผู้บริหารต้องมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล 
และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการดําเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ท่ีมี
คุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งข้ึนด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร
เพ่ือให้อัตรากําลังอาจารย์มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนิสิตท่ีรับเข้าในหลักสูตร  มีจํานวนอาจารย์ท่ีมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิ
การศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   
 องค์ประกอบด้านอาจารย์  เริ่มดําเนินการต้ังแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และ
ผลลัพธ์ท่ีเกิดกับอาจารย์  ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๑  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๒  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๓  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เริ่มต้นต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกําหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อาจารย์ท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ท่ี
เหมาะสม โปร่งใส  นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้
อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์   มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณ
และทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 - ระบบการบริหารอาจารย์ 
 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด 
ท่ีทําให้หลักสูตรมีอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ท้ังในด้านวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพ่ือสร้าง
ความเข็มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน    
 

คะแนน ๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มี

แนวคิดใน
การกํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชดั
เป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 
- มีการประเมิน

กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัตทิี่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยนั และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเปน็
แนวปฏิบัตทิี่ดีไดช้ัดเจน 

 
 



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๖๗ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า   
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี     
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทําให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยทําให้
อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาท่ีเปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต 
อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   
 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 - ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  
  และ SCOPUS ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและความ
ลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญา
เอกท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
 

เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 
  

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐     
ข้ึนไป 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐     
ข้ึนไป 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐  
 

สูตรการคํานวณ   
 ๑. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 
  

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 

X ๑๐๐ 



๖๘        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

X ๕ 

 ๒. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนท่ีได้    =   
 
 
 
หมายเหตุ  

คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นั้น ท้ังนี้อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า
ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

รวมกันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

รวมกันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =  ร้อยละ ๑๐๐  
 

สูตรการคํานวณ  
 ๑. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
  
 
 
 

 
 
 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 

X ๑๐๐ 



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๖๙ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

๒. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 คะแนนท่ีได้    = 

  
  
 
 
 
 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําได้สร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ดําเนินการ  ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว รวมท้ังงานสร้างสรรค์ต่างๆ  โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม ๕  = ร้อยละ ๒๐ ข้ึนไป 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท  
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม ๕  = ร้อยละ ๔๐ ข้ึนไป 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม ๕  = ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 
 ๑. คํานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ตามสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

X ๕ 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
                 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 
 

 X ๑๐๐ 



๗๐        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 ๒. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนท่ีได้  =  
 
 
 
 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

๐.๔๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีออกประกาศ   
- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๖๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี ๒  

๐.๘๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖ แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๑.๐๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.๒๕๕๖  
- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
                           ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ 

X ๕ 



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๗๑ 
 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ Online 
๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ๓ คน  โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  และ Scopus 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรท่ีสําคัญและ
เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญา
เอกจึงมีความสําคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ     
 บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ   Review Article ของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ี
ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทําวิจัย  มีผลงานท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ในฐานข้อมูล TCI  และ Scopus และบทความท่ีตีพิมพ์ได้รับการ
อ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการนําไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้ามากข้ึน  
จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการอ้างอิงมาก ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นผู้ท่ี
มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 
 การคํานวณตัวบ่งชี้นี้  ให้เปรียบเทียบจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิง ต้ังแต่หนึ่งครั้งข้ึนไป รวมท้ังการ
อ้างอิงตนเอง ท่ีเป็นผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
ต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรูปสัดส่วน ท้ังนี้ พิจารณาผลการดําเนินงาน ๕ ปี
ย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซ่ึงนับรวมปีท่ีประเมิน 
 
 
 
 



๗๒        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน   
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      อัตราส่วน จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม ๕ = ๒.๕ ข้ึนไป 
 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     อัตราส่วน จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม ๕ = ๓.๐ ข้ึนไป 
 

  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   อัตราส่วน จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม ๕ = ๐.๒๕ ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 

๑. จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร =    
จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิง

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
 

๒. แปลงค่าท่ีคํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม  ๕ 

 คะแนนท่ีได้    = 
อัตราส่วนจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร

อัตราส่วนจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีให้คะแนนเต็มเท่ากับ	๕
 X ๕  

 

 
ตัวอย่างการหาจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 ถ้าอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีจํานวน ๕ คน  โดยอาจารย์ท้ัง ๕ คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review Article ในฐานข้อมูล 
TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ (ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๑๔) ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหลักสูตรใน พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประเมินในปี ค.ศ. ๒๐๑๔) เป็นดังนี้ 

- จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ของอาจารย์ ท้ัง ๕ คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. ๒๐๑๐-
๒๐๑๔ เท่ากับ ๑๕ บทความ และจํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ ๕ 
บทความ   

- ในจํานวนนี้มีบทความ  ๘ บทความในฐานข้อมูล Scopus ท่ีมีการอ้างอิง อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
และมีบทความ ๒ บทความท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

 
ดังนั้น จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  =  
 

จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย	๑	ครั้ง

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด
				= 

๘	�	๒

๕
  = 

๑๐

๕
= ๒.๐ 

 
นํามาคํานวณคะแนน = = 

๒.๐

๒.๕
  x ๕ = ๔.๐ คะแนน  

 



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๗๓ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๓   ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี    
 ผลการประกันคุณภาพ ต้องนําไปสู่การมีอัตรากําลังอาจารย์ให้มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนิสิตท่ีรับเข้าใน
หลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ต่อไปนี้ 
 - การคงอยู่ของอาจารย์ 
 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
 

เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน ๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- ไม่มีการ

รายงานผล
การดําเนิน 
งาน  

- มีการ
รายงานผล
การดําเนิน 
งานในบาง
เรื่อง  

- มีการ
รายงานผล
การดําเนิน 
งานครบทุก
เรื่องตาม
คําอธิบายใน
ตัวบ่งชี้  

 

- มีการรายงาน
ผลการดําเนิน 
งานครบทุก
เรื่องตาม
คําอธิบายใน
ตัวบ่งชี้   

- มีแนวโน้มผล
การดําเนิน 
งานท่ีดีข้ึนใน
บางเรื่อง 

 

- มีการรายงาน
ผลการดําเนิน 
งานครบทุก
เรื่องตามคํา 
อธิบายในตัว
บ่งชี้   

- มีแนวโน้มผล
การดําเนิน 
งานท่ีดีข้ึนใน
ทุกเรื่อง 

 

- มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เรื่องตามคําอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้  

- มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึนใน
ทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานท่ี
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผลการ
ดําเนินงานท่ีโดดเด่น
อย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 



๗๔        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 

องค์ประกอบท่ี ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 
แม้ทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี  แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าท่ีในการบริหาร
จัดการ ๓ ด้านท่ีสําคัญ คือ (๑) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (๒) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการ
สอน  (๓) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียน
การสอน และการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดรายวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมท้ังการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษา ซ่ึงต้องเป็น
บุคคลท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานิสิตให้เต็มศักยภาพ  จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเน้นนิสิตเป็นสําคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑   
  การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๑  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๒  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๓  การประเมินผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๔  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๗๕ 
 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑    สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี 
 แม้ทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการ
จัดทํารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการ
บริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือก ท่ีเน้นนิสิตเป็นสําคัญ  โดยสนองความต้องการของ
นิสิต และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด 
ท่ีทําให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
 

เกณฑ์การประเมิน    
 

คะแนน ๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- ไม่มี

ระบบ  
- ไม่มี

กลไก 
- ไม่มี

แนวคิด
ในการ
กํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง 

- ไม่มี
ข้อมูล
หลักฐาน 
 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชดั
เป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 
- มีการประเมิน

กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัตทิี่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยนั และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเปน็
แนวปฏิบัตทิี่ดีไดช้ัดเจน 

 
 
 
 



๗๖        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๒    การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเป็นความรู้ท่ีทันสมัยของอาจารย์ท่ีมอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นิสิตได้รับ
ความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ต้องให้
ความสําคัญกับการกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ท่ี
เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนิสิต ให้นิสิตได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ต้องสามารถให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระ ต้ังแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 
 กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ ต้องเน้นการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรท่ีกําหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทํางานแบบมี
ส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้อง
ใช้สื่อเทคโนโลยี และทําให้นิสิตเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าท่ีเป็นผู้อํานวยความสะดวกให้
เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้  สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็น
ฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ท่ีเก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 - การกําหนดผู้สอน 
 - การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการ
จัดการเรียนการสอน 
 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 - การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 - การช่วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาใน ภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด 
ท่ีทําให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 
 



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๗๗ 
 

 
เกณฑ์การประเมิน    
 

คะแนน ๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- ไม่มี

ระบบ  
- ไม่มี

กลไก 
- ไม่มี

แนวคิด
ในการ
กํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง 

- ไม่มี
ข้อมูล
หลักฐาน 
 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
เห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชดั
เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัตทิี่
ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยนืยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัตทิี่ดีได้
ชัดเจน 

 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๓    การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การประเมินนิสิตมีจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ การประเมินผลนิสิตเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต (assessment for 
learning) การประเมินท่ีทําให้นิสิตสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
วิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และ การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
ท่ีแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือ
จุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนิสิต การจัดการเรียนการสอนจึง
ควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ท้ังนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้
ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ  และวิธีการให้เกรดท่ี
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง  (authentic assessment) มี
การใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็น
จริง (real world)  และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ท่ีทําให้นิสิตสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็ง



๗๘        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ของตนเองได้ ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนระดับความสามารถท่ีแท้จริงของนิสิต สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระท่ีมีคุณภาพด้วย 

 

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) 
 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด
ท่ีสะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินท่ีเชื่อถือได้ ให้ข้อมูลท่ีช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

เกณฑ์การประเมิน    
 

คะแนน ๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- ไม่มี

ระบบ  
- ไม่มี

กลไก 
- ไม่มี

แนวคิด
ในการ
กํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง 

- ไม่มี
ข้อมูล
หลักฐาน 
 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
เห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชดั
เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัตทิี่
ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยนืยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัตทิี่ดีได้
ชัดเจน 

 
 
 
  



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๗๙ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๔   ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฎในหลักสูตร (มคอ.๒) หมวดท่ี ๗ ข้อ ๗ ท่ีหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ดําเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานประจําปี ในแบบ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗)  
 

เกณฑ์การประเมิน  
     มีการดําเนินงานน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน   
เท่ากับ ๐  
 

 มีการดําเนินงานร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๕๐  
 

 มีการดําเนินงานร้อยละ ๘๐.๐๑-๘๙.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ ๔.๐๐  
 

 มีการดําเนินงานร้อยละ ๙๐.๐๐-๙๔.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ ๔.๕๐  
  

 มีการดําเนินงานร้อยละ ๙๕.๐๐-๙๙.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ ๔.๗๕  
 

 มีการดําเนินงานร้อยละ ๑๐๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕ 

 
สูตรการคํานวณ 
 คํานวณหาค่าร้อยละผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาตามสูตร 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

                     จํานวนตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ดําเนินการได้จริง 

         จํานวนตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องดําเนินงานในปีการศึกษาน้ันๆ 
X ๑๐๐ 



๘๐        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
องค์ประกอบท่ี ๖  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

 

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซ่ึง
ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทําวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมท้ังการบํารุงรักษาท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ 

 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
 

ตัวบ่งชี้  ๖.๑  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๘๑ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑    ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีพักของนิสิต ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวก
หรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมี
คุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตและอาจารย์ 
 

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจําหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด
ท่ีสะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจําเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

 

เกณฑ์การประเมิน    
 

คะแนน ๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มี

แนวคิดใน
การกํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
เห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชดัเป็น
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัตทิี่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยนั และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 

 



๘๒        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๓.๔ แนวทางในการประเมิน ระดับหลักสูตร 
 ๑) แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑ การรับนิสิต 
 

๑ การกําหนดเป้าหมายจํานวนรับนิสิตคํานึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจําท่ีมีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์) 

๒ เกณฑ์การรับนิสิตท่ีประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเปิดสอน และ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์
การเรียนรู้ ท่ี กํ าหนดในหลักสูตร ( เช่น  GPA  ความรู้ พ้ืนฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ)  

๓ เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลท่ีใช้ในการคัดเลือกมี
ความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตท่ีสมัครเข้าเรียน  

๔ นิสิตท่ีรับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ท่ีหลักสูตร  มีคุณสมบัติข้ันต้นท้ังความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ท่ีจําเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร  
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

๕ ในกรณีท่ีนิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมี
เง่ือนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่าน
เกณฑ์ข้ันตํ่า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสําเร็จการศึกษา 

๖ การกําหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และ
คุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย  

๗ กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพ่ือให้ได้นิสิตท่ีมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตท่ีรับเข้าต่อผู้สมัคร) 

 
 ๒) แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
 

การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 
๑ การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ท่ีปรึกษา มีการควบคุมกํากับให้จํานวนนิสิตต่ออาจารย์ท่ี

ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  
๒ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต (ผลประเมินจากนิสิต) 
๓ การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนิสิต 
๔ การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพ่ือการพัฒนา

นิสิต (ผลการเรียน  ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน)  
๕ อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตท่ีมีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 
๖ การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตท่ีมีผลการเรียนตํ่า มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคัน หรือ

สําเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 
๗ ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
๘ บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาให้คําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คําปรึกษา

การทําวิทยานิพนธ์ท่ีเพียงพอ  
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑ สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท

กิจกรรม 



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๘๓ 
 

๒ บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ีสนองความ
ต้องการของนิสิต 

๓ การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 
๔ การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดม่ันผูกพันกับความเป็น

พลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
๕ การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น ICT 

literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills  
๖ การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
๗ การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจํากัด 
๘ หากมีการรับนิสิตท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนาให้ได้

สาระความรู้ ทักษะ ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๙ การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ท่ีมาช่วย

สอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 
 ๓) แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๓  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
 

๑ อัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 
๒ อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
๓ ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต   
๔ บัณฑิตศึกษา นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัย

ท่ีแสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
 
 ๔) แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
๑ การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
๒ การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมท้ังมีการพัฒนาอาจารย์

ท่ีมีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทํางาน
ตามความชํานาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจํานวนท่ีไม่ตํ่า
กว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย์ 
๑ สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ 

ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
๒ ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้าน

อัตรากําลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์
ประจําหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ) 

๓ สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ท่ีมีศักยภาพให้คงอยู่
กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผน



๘๔        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

อัตรากําลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหน่งทดแทนกรณีลาไป
ศึกษาต่อ/เกษียณอายุ  อ่ืน ๆ ตามบริบท 

๔ ในกรณีท่ีปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกําหนด  สถาบันต้องมี
วิธีการบริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนข้อจํากัดอย่างเป็นระบบ  

๕ มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน  กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน  กรณีมี
อาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพ่ือให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

๖ การกําหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างชัดเจน  
๗ การมอบหมายภาระหน้าท่ีให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
๘ ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
๙ ระเบียบท่ีโปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 

๑๐ ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 
๑๑ ระบบการยกย่องและธํารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
๑ สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
๒ การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน

เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 
๓ การควบคุม กํากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
๔ การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ท้ังในและระหว่างหลักสูตร 
๕ การส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจํานวนอาจารย์ท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน) 
๖ การประเมินการสอนของอาจารย์ และนําผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ

อาจารย์ 
๗ อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ท่ีมีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/

หลักสูตร 
๘ บัณฑิตศึกษา  ให้ความสําคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติท่ีสูงกว่ากําลังคน

ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน  

 
 ๕) แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๓ ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
 

๑ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
๒ ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
๓ จํานวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร  

 
 ๖) แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

๑ หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติท่ีช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ผ่านการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒ เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิดวชิาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๘๕ 
 

๓ หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

๔ คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาท่ีครบคลุมกว้างขวาง
ครบถ้วนในสิ่งท่ีควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กัน
ระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้  

๕ เนื้อหาท่ีกําหนดในรายวิชาไม่มีความซํ้าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

๖ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีกําหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
๗ การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาท่ีกําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถ้วน 
๘ การเปิดรายวิชามีลําดับก่อนหลังท่ีเหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 
๙ การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรเพ่ือให้นิสิตสําเร็จได้ทันตามเวลาท่ีกําหนดใน

หลักสูตร   
๑๐ การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 
๑๑ การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา

ทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
๑๒ การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาท่ีเป็นจุดเน้น วิชา

การศึกษาท่ัวไปท่ีสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีเตรียมนิสิตออกสู่โลกแห่งการดํารงชีวิต 
๑๓ หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนท่ีต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระท่ี

กําหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
๑๔ เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาท่ีเก่ียวข้องท่ีมีความท่ีซับซ้อน มีจุดเน้น  
๑๕ การควบคุมกํากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ท่ีอนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการ

ของสังคม 
๑๖ หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับ

ระดับของหลักสูตร 
๑๗ หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซ้ึงและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับ

ปริญญาโท  
 
 ๗) แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

การวางระบบผู้สอน 
๑ ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรู้และความชํานาญในเนื้อหาวิชาท่ีสอน(คํานึงถึง

สาขาวิชา ประสบการณ์ทํางาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 
๒ หลักสูตรกําหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนท่ีมีความชํานาญหลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการ

พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นิสิตควร
ได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน ๓ วิชา) 

๓ มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.๓ และ มคอ.๔) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้าน
เนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 



๘๖        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๔ การกํากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.๓ และ มคอ.๔) ทุกรายวิชาแจก
นิสิต และมีการกํากับให้ดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  

๕ นิสิตท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ท่ีมี
คุณสมบัติท่ีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ท่ีปรึกษาเท่า
เทียมกัน 

๖ หากมีการกําหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คําแนะนํา และการปรับปรุง
พัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
๗ หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการ

ให้คําปรึกษาและการพัฒนานิสิต 
๘ การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ี

เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีอนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยท่ีจะควบคุม
การทําวิทยานิพนธ์ของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

๙ มีการควบคุมกํากับจํานวนนิสิตต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด 
๑๐ มีการกํากับให้อาจารย์พิเศษท่ีมาทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการเรียนการสอน 
๑ การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
๒ การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต  
๓ การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/

ผู้ประกอบการ  การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
๔ การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต  (เช่น ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นต้องมีก่อนเข้า

โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
๕ การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้/การ

ทํางาน/การประกอบอาชีพ  
๖ การส่งเสริมความสามารถพิเศษ  คุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร

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

๗ การเตรียมความพร้อมด้านการทํางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทํา/การ
เผยแพร่ผลงาน) 

๘ การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  การศึกษาดูงาน 
๙ มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

๑๐ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเช่น online learning    
๑๑ การส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจํานวนอาจารย์ท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน) 
๑๒ มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนําผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ

อาจารย์ 
๑๓ อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ท่ีมีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 
๑๔ การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 
ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
๑๕ การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ

เรียนรู้ของนิสิต 



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๘๗ 
 

๑๖ การนํากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต  
๑๗ การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ

เรียนรู้ของนิสิต 
๑๘ การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนิสิตสนใจ (ถ้ามี) 
๑๙ ระบบการกํากับติดตามความก้าวหน้าในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ท่ีปรึกษา (ถ้ามี) 
๒๐ มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีจะให้นิสิตเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
๒๑ มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
๒๒ การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต โดยเฉพาะการสอนท่ีเน้น

ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
๒๓ มีระบบกํากับการทํางานของอาจารย์ผู้สอนท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อนิสิตเต็มท่ี ให้ความสําคัญกับพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คําปรึกษาแก่นิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
๒๔ มีระบบการกํากับติดตามความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสําเร็จ

การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
๒๕ หัวข้องานวิจัยของนิสิตสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
๒๖ มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อ

ภาคการศึกษา 
๒๗ มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ท่ีเก่ียวข้องและนิสิตสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 
๒๘ มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสําคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม

ฐานข้อมูลท่ี สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
๒๙ มีการให้ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารท่ีไม่มี

คุณภาพ 
๓๐ การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นิสิตจัดทําข้อเสนอโครงการท่ีมีโอกาส

ได้รับทุนสนับสนุน 
๓๑ การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ท่ีมาช่วย

สอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 
 ๘) แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
 

๑ การกําหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศีกษามีส่วนร่วม  
๒  น้ําหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา 

ฯลฯ) 
๓ การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย 

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



๘๘        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๔ การกํากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
๕ การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพนิสิต (มีการ

วิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ  มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือ
ประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดข้ันสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน
ได้จริงในโลกแห่งการทํางาน) 

๖ การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
๗ การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กําหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับท่ี

เกณฑ์ท่ีนักศีกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันต้ังแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ีใช้ในการ
การตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนิสิตและลักษณะของ
รายวิชา) 

๘ การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 
๙ การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. ๕ มคอ. ๖  และ

มคอ.๗ 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)   
๑๐ การกําหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน 
๑๑ ข้อมูลท่ีรองรับการประเมินท่ีมาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ สาร

นิพนธ์ได้ 
๑๒ วิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยท่ีสะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการ

วิจัยท่ีเหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเป็นท่ียอมรับใน
สาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

 
 ๙) แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๔ ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 

๑ อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อย

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
๔ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ & ๖ 

ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
๕ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกําหนดในมคอ.๓ & ๔ (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก

ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว 
๘ อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน  
๙ อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 



  บทท่ี ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                          ๘๙ 
 

๑๐ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

๑๑ ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนน ๕.๐ 

๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 

 ๑๐) แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้
 

ความเหมาะสมและเพียงพอของส่ิงสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 
๑ การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 
๒ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการ

เรียนรู้  วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  
๓ การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานร่วมกัน 
๔ มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
๕ สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนิสิต

สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
๖ การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการต่อเม่ือสถาบันมีความพร้อมและกําหนดความคาดหวัง

สูงกว่าข้อกําหนดในหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกําหนดท่ี
พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี 

๗ มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตเพ่ือทําวิจัย 
๘ มีห้องทํางานวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน)  เพ่ือให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการทําวิจัย  
๙ มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีจําเป็นและเหมาะสมในการทําวิจัย  

 

 



บทที่  ๔ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 

 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย  ประกอบด้วย ผลการ
ดําเนินงานระดับหลักสูตร  และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ท่ีดําเนินการในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย จํานวนรวม 
๑๓ ตัวบ่งชี้   
 

๔.๑ กรอบการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา 

๑. การผลิตบัณฑิต ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุก
หลักสูตรท่ีคณะ วิทยาเขต หรือวิทยาลัย 
รับผิดชอบ 

๑.๒ อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะ วิทยา
เขตหรือวิทยาลัย ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

๑.๓ อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้ อ ย ล ะขอ งอ าจ า ร ย์ ป ร ะจํ า ค ณ ะ  
วิทยาเขตหรือวิทยาลัย ท่ีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

๑.๔ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา 

สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําคณะ วิทยา
เขตหรือวิทยาลัย 

๑.๕ การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี  เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
๑.๖ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

๒. การวิจัย 
 

๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

 ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

เ งิ น ส นั บ ส นุ น ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ท้ังภายในและภายนอกต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

 ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

ผลงานวิชาการทุกประเภทต่ออาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

๓. การบริการ
วิชาการ 

๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม  เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

๔. การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   

๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 



  บทท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย              ๙๑ 
 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา 

๕. การบริหารจัดการ 
 

๕.๑ การบริหารเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

๕.๒ ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

 
๔.๒ คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น ๕ ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีท่ีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการ
ไม่ครบท่ีจะได้ ๑ คะแนนให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้  
   คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
   คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานต้องปรับปรุง  
   คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับพอใช้  
   คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับดี  
   คะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

๔.๓ องค์ประกอบคุณภาพ  ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
 

องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 
 

 พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกรบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจนี้จึงเก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าท่ีได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 
ประกอบด้วย การมีอาจารย์ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการ
เรียนการสอน ท่ีอาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 ประกอบด้วย ๖ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๑   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๒   อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๓ อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๔ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๕ การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๖ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
 
 



๙๒        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย  ซ่ึงสามารถสะท้อนคุณภาพของ
บัณฑิตในหลักสูตรท่ีคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรท่ีคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 

สูตรการคํานวณ  
 

 
 

 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒   อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า   
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย จึงควรมี
อาจารย์ท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับ 
พันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็น
คะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค ๒ 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ   
 ๑. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
       จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัยรับผิดชอบ 

           จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
             จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 

X ๑๐๐ 



  บทท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย              ๙๓ 
 

          จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
                   จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 

 ๒. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนท่ีได้  =   
 
 
หมายเหตุ  

๑. คุณวุฒิปริญญาเอก  พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน
ท่ีเหมาะสมกว่า และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๒. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
ในกรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓   อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยนําเข้า   
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
นําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  

 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค ๒ 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป  
 

สูตรการคํานวณ 
 ๑. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
  
 
 
 
 

             ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

                                      ๔๐ X ๕ 

X ๑๐๐ 



๙๔        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  ๒. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
  
คะแนนท่ีได้    =  
 
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔   จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนิสิตต่ออาจารย์ 

ท่ีจะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมท้ังมีความเชื่อมโยงไปสู่การ
วางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จึงควรมีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับ
สาขาวิชา 
 

เกณฑ์การประเมิน   
 คํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และ
นํามาเทียบกับค่าความต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าท่ีกําหนดเป็นคะแนน ๐ และ ๕ คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
  ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ ๑๐ กําหนดเป็น
คะแนน ๕ 
 ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ ๒๐ กําหนดเป็น
คะแนน ๐ 
 ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ ๑๐.๐๑ และไม่เกิน
ร้อยละ ๒๐  ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 

สูตรการคํานวณจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
 ๑. คํานวณค่าหน่วยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่าง
จํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนิสิตลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 SCH = ∑nici 
 เม่ือ ni = จํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 

       ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาท่ี i 
๒. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้ 
 

              จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =                     
 

 
Student Credit Hours (SCH) ท้ังปี 

 
จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ 

           ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
                                       ๖๐ 

X ๕ 



  บทท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย              ๙๕ 
 

การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจํา 
 

นิสิตเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
๑. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
๒. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (๒ x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
๓. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (๑.๘ x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําแยกตามกลุ่มสาขา 
 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจํา 

๑. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๘:๑ 
๒. วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒๐:๑ 
๓. วิศวกรรมศาสตร์ ๒๐:๑ 
๔. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ๘:๑ 
๕. เกษตร ป่าไม้และประมง ๒๐:๑ 
๖. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเท่ียว เศรษฐศาสตร์ ๒๕:๑ 
๗. นิติศาสตร์ ๕๐:๑ 
๘. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ๓๐:๑ 
๙. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ๘:๑ 
๑๐. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ๒๕:๑ 

 

การคิดคะแนน 
 ๑. คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 

 
 
 
  
 
๒) นําค่าร้อยละจากข้อ ๑ มาคํานวณคะแนนดังนี้ 

 ๒.๑) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๐  คิดเป็น ๕ คะแนน 
 ๒.๒) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๒๐  คิดเป็น ๐ คะแนน 
 ๒.๓) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ ๑๐ แต่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ให้นํามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนท่ีได้  =  

สัดส่วนจํานวนนิสติเตม็เวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําท่ีเป็นจริง – สดัส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลา 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน 

สัดส่วนจํานวนนิสติเตม็เวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน 
X ๑๐๐ 

(๒๐ - ค่าร้อยละท่ีคํานวณได้จาก ๑)  x ๕ 
                      ๑๐ 



๙๖        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวอย่างการคํานวณ 
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = ๒๔ 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                                   = ร้อยละ -๔  ได้คะแนน ๕ คะแนน 
 
 
 

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = ๓๒ 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                                 = ร้อยละ ๒๘  ได้คะแนน ๐ คะแนน 
 
 
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = ๒๘ 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                                   = ร้อยละ ๑๒ 
 
 
แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ ๒๐–๑๒ = ๘  ได้คะแนน     =     ๘ x ๕     = ๔ คะแนน 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นิสิตและศิษย์เก่าในกิจกรรมท่ีเป็นประโยขน์
กับนิสิตเพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ต้ังแต่
การให้คําปรึกษา ท้ังด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา 
แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อม
เพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยท่ีจําเป็นแก่นิสิต
และศิษย์เก่า โดยการให้บริการท้ังหมดต้องให้ความสําคัญกับการบริการท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่
ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
 ๑. จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 

    ๑๐ 

๒๔ – ๒๕ 
    ๒๕ 

X ๑๐๐ 

๓๒ – ๒๕ 
    ๒๕ 

X ๑๐๐ 

 ๒๘ - ๒๕ 
    ๒๕ 

X ๑๐๐ 



  บทท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย              ๙๗ 
 

 ๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นิสิต 
 ๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นิสิต 
 ๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. นําผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 
 ๖. ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๓-๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๖  กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนิสิตต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนิสิต หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และโดยองค์กรนิสิต 
เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ท่ีประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ ได้แก่ (๑)คุณธรรม จริยธรรม (๒)ความรู้ (๓)ทักษะทางปัญญา (๔)ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (๕)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย สถาบัน และสภา/
องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้ บัณฑิต และนําหลัก 
PDSA/PDCA(Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนิสิตอย่างยั่งยืน 
 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๙ ประการ ประกอบด้วย (๑) มีปฏิปทา 
น่าเลื่อมใส (๒) ใฝ่รู้ใฝ่คิด (๓) เป็นผู้นําด้านจิตใจและปัญญา (๔) มีความสามารถในการแก้ปัญหา (๕) มีศรัทธา
อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา (๖) รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม (๗) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม (๘) มีโลก
ทัศน์ท่ีกว้างไกล และ (๙) มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมซ่ึงสอดคล้อง
กับคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 
 
 



๙๘        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
 ๑. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย โดยให้นิสิตมี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
 ๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ดําเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
 (๑) คุณธรรม จริยธรรม  
 (๒) ความรู้  
 (๓) ทักษะทางปัญญา  
 (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  (๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต 
 ๔. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 
 ๕. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 ๖. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ  
 ๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๓ – ๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 ๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บทท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย              ๙๙ 
 

องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย 
 

 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกต่างกัน ข้ึนกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธ
กิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์ การ
วิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ ๑)สถาบันต้อง
มีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน ๒)
คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจ
ด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ ๓)ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติแลมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง 
 ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนท่ีกําหนดไว้  
ท้ังการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้กับ
บุคลากร  ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็นซ่ึงรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงิน  เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกําลังใจแก่
นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 ๑. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
 ๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                        
      - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
      - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
      - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ     



๑๐๐        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

      - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 ๓. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ๔. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
 ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 ๖. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ   

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ   

๓-๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 ปัจจัยสําคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัย
และท่ีได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็น 
ตัวบ่งชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย โดยเฉพาะท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีเน้น
การวิจัย 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ใน กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง ลักษณะท่ี ๒ เป็นสถาบัน
ท่ีเน้นระดับปริญญาตรี 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  
 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค ๒  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม ๕ =  ๒๕,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน   

 

 



  บทท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย              ๑๐๑ 
 

สูตรการคํานวณ    
๑. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย =     
 

 
๒. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

 
            คะแนนท่ีได้  =  
 
 
หมายเหตุ  
 ๑. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ 
 ๒. ให้นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ 
ไม่ใช่จํานวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
 ๓. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณี
ท่ีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
 ๔. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุน
ท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี    
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ข้ึน
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า  
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ    ผลงาน
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็น

   จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยจากภายในและภายนอก 
              จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวิจัย 

     จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจยัจากภายในและภายนอก 
                                 ๒๕,๐๐๐ 

x ๕ 



๑๐๒        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง ๐-๕ เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้  
 

เกณฑ์เฉพาะ กลุ่ม ค ๒ กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 
  ๑. คํานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร 
 
 
 
 
  ๒. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

 
คะแนนท่ีได้  = 
 
 
 
 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

๐.๔๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ   
- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
                                             ๒๐ 

X ๕ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
                 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด X ๑๐๐ 



  บทท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย              ๑๐๓ 
 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๖๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒  

๐.๘๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖ แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๑.๐๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ Online 
๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ๓ คน  
โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณาด้วย 
 



๑๐๔        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 

 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านท่ี
มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ  การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช่จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสม โดยให้บริการท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน 
และสังคมโดยกว้าง  รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม  การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทํา
ประโยชน์ให้สังคมแล้ว  มหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์ อันจะนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของ
นิสิตและเป็นการสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการอีกด้วย 
  

 ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้ คือตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ 
ควรคํานึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทํา
แผนบริการวิชาการประจําปีท้ังการบริการวิชาการท่ีทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีจัดทําเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ  และนํามาจัดทําเป็นแผนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนแก่นิสิตให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนํามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ท่ีสร้าง
ความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
  ๑. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้
วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ วิทยาเขตหรือ
วิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  ๒. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 
  ๓. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
  ๔. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
  ๕. นําผลการประเมินตามข้อ ๔  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 



  บทท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย              ๑๐๕ 
 

  ๖. คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
 

 
เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ   

๓-๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
องค์ประกอบท่ี ๔  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะท่ีแตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละมหาวิทยาลัย และมีการบูรณาการ
เข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีดีข้ึน 
 

  ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๑  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ บริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา และมีอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ  ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
 ๑. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 ๒. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
 ๓. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 ๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 ๗.กําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติ  

 

เกณฑ์การประเมิน  
  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒   ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๓ – ๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๖ -๗ ข้อ 
 



  บทท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย              ๑๐๗ 
 

 
องค์ประกอบท่ี ๕  การบริหารจัดการ 

 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าท่ีในการ
กํากับดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ 
ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance)  

 

 ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๑   การบริหารเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ   
                                          เอกลักษณ์ของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๒   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑   การบริหารเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ   
                               เอกลักษณ์ของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องดําเนินงานผ่านคณะ วิทยา
เขตและวิทยาลัย ดังนั้น คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและ
การดําเนินงานของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการ
บริหารท้ังด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มสถาบัน กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง ลักษณะท่ี ๒ 
เป็นสถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี มีเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และ
มีอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ  ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ วิทยาเขตหรือ
วิทยาลัยและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย มหาวิทยาลัย รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจําปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 



๑๐๘        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 ๓. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ วิทยาเขตหรือ
วิทยาลัย และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 ๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง ๑๐ ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
 ๕. ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 ๖. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
 ๗. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย ท่ีได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย ตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
 

เกณฑ์การประเมิน  
  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒   ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๓ – ๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕-๖ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๗ ข้อ 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๒  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

อธิบายตัวบ่งช้ี    
 บทบาทหน้าท่ีของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร  มีการดําเนินการต้ังแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ   
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามท่ีกําหนด สะท้อนการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ๒. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีกําหนดในข้อ ๑ และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจําคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 ๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 



  บทท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย              ๑๐๙ 
 

 ๔. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจําคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา  
 ๕. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย มาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 ๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน 
 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒   ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๓-๔  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 

 



บทที่  ๕ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  ประกอบด้วยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ท่ีดําเนินการในระดับสถาบัน จํานวนรวม ๑๓ ตัวบ่งชี้  
 
๕.๑ กรอบการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
 

องค์ประกอบ 
ในการประกัน

คุณภาพสถาบัน 
ตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา 

๑. การผลิตบัณฑิต ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุก
หลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 

๑.๒ อาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

๑.๓ อาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ี
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

๑.๔ การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี  เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
๑.๕ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

๒. การวิจัย 
 

๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 

 ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 

๓. การบริการ
วิชาการ 

๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม  เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

๔. การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   

๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

๕. การบริหารจัดการ 
 

๕.๑ การบริหารของสถาบันเพ่ือการ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 



  บทท่ี ๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน                                        ๑๑๑ 
 

องค์ประกอบ 
ในการประกัน

คุณภาพสถาบัน 
ตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา 

๕.๒  ผลการบริหารงานของคณะ วิทยา
เขตและวิทยาลัย 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 

๕.๓ ระบบกํากับการประกันคุณภาพ 
หลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

 
๕.๒ คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น ๕ ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีท่ีไม่ดําเนินการใดๆ หรือ
ดําเนินการไม่ครบท่ีจะได้ ๑ คะแนนให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้  
   คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
   คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานต้องปรับปรุง  
   คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับพอใช้  
   คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับดี  
   คะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

๕.๓ องค์ประกอบคุณภาพ  ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินระดับสถาบัน 
 

องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 
 

 พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจนี้จึงเก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าท่ีได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 
ประกอบด้วย การมีอาจารย์ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการ
เรียนการสอน ท่ีอาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 

 ประกอบด้วย ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๑   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๒   อาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๓ อาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๔ การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๕ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
 
 
 



๑๑๒        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑              ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 ผลการดําเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน  ซ่ึงสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ี
สถาบันรับผิดชอบ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 
  

สูตรการคํานวณ  
 
ค่าเฉลี่ย = 

 
 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒    อาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า   
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค ๒ 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ 
๔๐ ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ   
 ๑. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 
 
 
 

    จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
       จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันท้ังหมด 

X ๑๐๐ 

    ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
    จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 



  บทท่ี ๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน                                        ๑๑๓ 
 

         ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

                                      ๔๐ 

  
 ๒. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนท่ีได้  =   
 
 
หมายเหตุ  

๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน
ท่ีเหมาะสมกว่า และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๒. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
ในกรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓  อาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า   
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
นําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง   
๐ – ๕  

 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค ๒ 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป  
 

สูตรการคํานวณ 
 ๑. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
  
 
 
 

  จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
             จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันท้ังหมด 

X ๑๐๐ 

X ๕ 



๑๑๔        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 ๒. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนท่ีได้   = 
 

   
 
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี    
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นิสิตอย่างครบถ้วนต้ังแต่การให้คําปรึกษา ท้ังด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ 
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเป็นแก่นิสิตและศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
 ๑. จัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิตในสถาบัน 
 ๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นิสิต 
 ๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นิสิต 
 ๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. นําผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 
 ๖. ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ   

๓-๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 
 

 

 

                   ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
๖๐ X ๕ 



  บทท่ี ๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน                                        ๑๑๕ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕  กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนิสิตต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นิสิต หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองค์กรนิสิต เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วม
จะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
  ๑. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของสถาบันโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนและการจัดกิจกรรม 
  ๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตให้ดําเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
  - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
  - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต  
  ๔. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 
  ๕. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
  ๖. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ  

 ๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ   

๓ – ๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 ๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๖ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย 
 

 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกต่างกัน ข้ึนกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ   
พันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิด
ประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ 
๑)สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้
ตามแผน ๒)คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 
และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ ๓)ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติแลมี
การเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 

 ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนท่ีกําหนดไว้  
ท้ังการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร  
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็นซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน  เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
  ๑. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 
  ๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  
   - ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัย 
   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย 
   - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 



  บทท่ี ๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน                                        ๑๑๗ 
 

   - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัย เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การ
จัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 ๓. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  ๔. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
  ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
  ๖. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ   

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ   

๓-๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ปัจจัยสําคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ี
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของสถาบัน 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีสถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ท่ีสําคัญ 
ท่ีแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีเน้นการวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนท่ีได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 

สูตรการคํานวณ 
 คะแนนท่ีได้  =  
 
 
 
 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ วทิยาเขต วิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย 
 

จํานวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลยัและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบนั 



๑๑๘        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี    
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ข้ึน
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า  
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็น
ผลงานทางวิชาการรับใช้สั งคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานท่ีทําร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนท่ีได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 

สูตรการคํานวณ   
 

คะแนนท่ีได้   = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย 
           จํานวนคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน 



  บทท่ี ๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน                                        ๑๑๙ 
 

องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 
 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านท่ี
มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ  การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช่จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสม โดยให้บริการท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน 
และสังคมโดยกว้าง  รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม  การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทํา
ประโยชน์ให้สังคมแล้ว  มหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์ อันจะนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของ
นิสิตและเป็นการสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการอีกด้วย 

 

 ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๑  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผน
บริการวิชาการ ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีสถาบันจัดทําเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนการ
ใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ท่ีสร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน    
 ๑. กําหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 ๒. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายท่ีกําหนดในข้อ ๑ 
 ๓. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 
 ๔. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 
 ๖. คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยทุกแห่ง มีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่
สังคมของสถาบันตามข้อ ๒ โดยมีจํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของอาจารย์ท้ังหมดของสถาบัน
ท้ังนี้ ต้องมีอาจารย์มาจากคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยทุกแห่ง 
 

 



๑๒๐        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ   

๓-๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บทท่ี ๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน                                        ๑๒๑ 
 

องค์ประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะท่ีแตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละมหาวิทยาลัย และมีการบูรณาการ
เข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีดีข้ึน 

 

 ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๑  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี           กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามจุดเน้นของสถาบันอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
  ๑. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
  ๒. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
  ๓. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๔. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
  ๗. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติ  
 

เกณฑ์การประเมิน 
   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒   ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๓ – ๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๖ -๗ ข้อ 
 
 
 
 
 



๑๒๒        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกําษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าท่ีในการ
กํากับดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ 
ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance)  
 ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑   การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม

สถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ ผลการบริหารของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย  
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑  การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
   และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการจัดทําแผนเพ่ือ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมี
การบริหารท้ังด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
  ๑. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน    
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์  
  ๒. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยทุกแห่ง ดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานิสิต 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
  ๓. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
  ๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง ๑๐ ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
  ๕. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 



  บทท่ี ๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน                                        ๑๒๓ 
 

  ๖. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

๗. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
 
เกณฑ์การประเมิน  
  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ   

๓-๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕-๖ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๗ ข้อ 
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๒  ผลการบริหารงานของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 ผลการดําเนินงานของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย จะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีกํากับ 
ติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ให้
เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ รวมท้ังมีผลการดําเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 

เกณฑ์การประเมิน   
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยทุกแห่ง 
 
คะแนนท่ีได้ = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยทุกแห่ง 
             จํานวนคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ท้ังหมดในสถาบัน 



๑๒๔        คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๓  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 สถาบันมีหน้าท่ีกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย โดยมีการดําเนินการต้ังแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ 
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามท่ีกําหนด สะท้อนการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
  ๑. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
  ๒. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีกําหนดในข้อ ๑ และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
  ๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
  ๔. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ท่ีผ่านการพิจารณาของกรรมการ
ระดับสถาบันเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
  ๕. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน
ของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
  ๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ   

๓-๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 
 
 



บทท่ี ๖ 

การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

๖.๑ ความหมายของการรายงาน 

 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง รายงานการประเมิน
ตนเองท่ีส่วนงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแล และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

 ๖.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ   
            การศึกษาภายใน 

 การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีวัตถุประสงค์ ๓ 
ประการ คือ 
 ๑)  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยดําเนินตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีว่า“ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานท่ีศึกษาจัดให้มีระบบ การ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 
 ๒)  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบสัมฤทธิผลในการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดท่ีควร 
พัฒนา สําหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปีต่อไป 
 ๓)  เพ่ือให้ส่วนงานต้นสังกัดมีข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ 
อุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
๖.๓ รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 มหาวิทยาลัยได้กําหนดรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้ 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของแต่ละส่วนงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยรายงานการประเมิน
ตนเอง แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  
 ๑) รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
 ๒) รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
 ๓) รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน 
  

 

 

 



    ๑๒๖           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๒๗ 
 

 

(รูปแบบปก) 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสตูร 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา…………………………. 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 

ของ 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(ช่ือส่วนงาน)........................................................ 

 

 

เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ........... 

 

 

 

 



    ๑๒๘           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

 

 

คํานํา 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

         - ลายเซ็น - 

                   (...................................................) 

         ตําแหน่ง ........................... 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๒๙ 
 

 

สารบัญ 
          หน้า 

คํานํา  
บทสรุปผู้บริหาร  
สารบัญ    

บทท่ี ๑  บทนํา   
 ๑.๑  ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    
   ๑.๒ คณะต้นสังกัดและสถานท่ีเปิดสอน 
   ๑.๓ ปรชัญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     
 ๑.๔  อาจารย์ 
   ๑.๕  สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนทุกชั้นปีและทุกภาคการศึกษา 
 ๑.๖  การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 
   ๑.๗  รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม่ครบ 
 ๑.๘  คุณภาพการสอน 

บทท่ี ๒  ผลการประเมินตามองค์ประกอบ  
 องค์ประกอบท่ี ๑  การกํากับมาตรฐาน 
 องค์ประกอบท่ี ๒  บัณฑิต 
 องค์ประกอบท่ี ๓  นิสิต 
 องค์ประกอบท่ี ๔  อาจารย์ 
 องค์ประกอบท่ี ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 องค์ประกอบท่ี ๖  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

บทท่ี ๓   การบริหารหลักสูตร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 ๓.๑  การบริหารหลักสูตร 
 ๓.๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
 ๓.๓ การประเมินจากผู้ท่ีสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีสํารวจ)  
 ๓.๔ การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 ๓.๕ แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 ๓.๖ ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
  

บทท่ี ๔ สรุปผลการประเมิน  
  ๔.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ   
   ๔.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ  



    ๑๓๐           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

  
 

 บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 

 

๑.๑ ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    
 ๑) ช่ือหลักสูตร    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ๒) ช่ือปริญญา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ๓) สาขาวิชา  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑.๒ คณะต้นสังกัดและสถานท่ีเปิดสอน 
 ๑) คณะต้นสังกัด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ๒) สถานท่ีเปิดสอน  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑.๓ ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑) ปรัชญาของหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ๒) ความสําคัญของหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ๓) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๓๑ 
 

๑.๔ อาจารย์ 
      ๑) อาจารย์ประจําหลักสูตร ตาม มคอ.๒  
 

ท่ี ช่ือ-ฉายา/นามสกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ/สาขาวิชา 
คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปีท่ี
สําเร็จ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

      หมายเหตุ เติมคุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีท่ีสําเร็จการศึกษาให้ครบถ้วนทุกระดับ 
 
 ๒) อาจารย์ประจําหลักสูตรของส่วนงาน ในปัจจุบัน  

๒.๑) อาจารย์ประจําหลักสูตร คนท่ี ๑  
 

รายการ ข้อมูล 
ตําแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - กลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - ปีท่ีจบการศึกษา  
  - ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา  
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - กลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - ปีท่ีจบการศึกษา  
  - ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา  
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - กลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - ปีท่ีจบการศึกษา  
  - ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา  
ประสบการณ์การทําการสอน  
  - จํานวนปีท่ีทําการสอน  
  - ชื่อรายวิชาท่ีทําการสอน  



    ๑๓๒           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

รายการ ข้อมูล 
วัน/เดือน/ปีท่ีเข้าทํางาน  
ประเภท (ประจํา/อัตราจ้าง)  

๒.๒) อาจารย์ประจําหลักสูตร คนท่ี ๒  
ฯลฯ 

๒.๓) อาจารย์ประจําหลักสูตร คนท่ี ๓  
ฯลฯ 

๒.๔) อาจารย์ประจําหลักสูตร คนท่ี ๔  
ฯลฯ 

๒.๕) อาจารย์ประจําหลักสูตร คนท่ี ๕  
 

รายการ ข้อมูล 
ตําแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - กลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - ปีท่ีจบการศึกษา  
  - ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา  
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - กลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - ปีท่ีจบการศึกษา  
  - ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา  
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - กลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - ปีท่ีจบการศึกษา  
  - ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา  
ประสบการณ์การทําการสอน  
  - จํานวนปีท่ีทําการสอน  
  - ชื่อรายวิชาท่ีทําการสอน  
วัน/เดือน/ปีท่ีเข้าทํางาน  
ประเภท (ประจํา/อัตราจ้าง)  

 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๓๓ 
 

     ๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม มคอ.๒ (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา) 
 

ท่ี ช่ือ-ฉายา/นามสกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ/สาขาวิชา 
คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

วันเดือนปีท่ี
เข้าทํางาน 

วันเดือนปี
ท่ีลาออก 

ประเภท 
(ประจํา/อัตรา

จ้าง) 
๑       
๒       
๓       

     ๔) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของส่วนงาน ในปัจจุบัน (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา) 
 

ท่ี ช่ือ-ฉายา/นามสกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ/สาขาวิชา 
คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

วันเดือนปีท่ี
เข้าทํางาน 

วันเดือนปี
ท่ีลาออก 

ประเภท 
(ประจํา/อัตรา

จ้าง) 
๑       
๒       
๓       

      

     ๕) อาจารย์ผู้สอน 
 

ท่ี ช่ือ-ฉายา/นามสกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ/สาขาวิชา 
คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

วันเดือนปีท่ี
เข้าทํางาน 

วันเดือนปี
ท่ีลาออก 

ประเภท 
(ประจํา/อัตรา

จ้าง) 
๑       
๒       
๓       
๔       

 

๑.๕ สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนทุกช้ันปีและทุกภาคการศึกษา 
 

      ๑) นิสิตช้ันปีท่ี ๑ 
(ตัวอย่าง) 

รหัส/ 
ช่ือรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ีได้เกรด 

จํา
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เรีย
น 

จํา
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ่

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

๐๐๐ ๑๐๑    
มนุษย์กับสังคม 

๑/๒๕๕๘ ๗ ๑๐ ๘ ๒ ๓ - - - - - - - ๓๐ ๓๐ 



    ๑๓๔           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

รหัส/ 
ช่ือรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ีได้เกรด 

จํา
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เรีย
น 

จํา
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ่

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

 ๐๐๐ ๑๐๒   
กฎหมายท่ัวไป 

๑/๒๕๕๘ ๕ ๗ ๙ ๔ ๔ ๑ - - - - - - ๓๐ ๓๐ 

 ๒/๒๕๕๘               

 ๒/๒๕๕๘               

 
      ๒) นิสิตช้ันปีท่ี ๒ 

 

รหัส/ 
ช่ือรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ีได้เกรด 

จํา
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เรีย
น 

จํา
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ่

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

                
                
                
                

 
      ๓) นิสิตช้ันปีท่ี ๓ 

 

รหัส/ 
ช่ือรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ีได้เกรด 

จํา
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เรีย
น 

จํา
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ่

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

                
                



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๓๕ 
 

รหัส/ 
ช่ือรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ีได้เกรด 

จํา
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เรีย
น 

จํา
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ่

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

                
                

 
      ๔) นิสิตช้ันปีท่ี ๔ 

 

รหัส/ 
ช่ือรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ีได้เกรด 

จํา
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เรีย
น 

จํา
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ่

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

                
                
                
                

 
๑.๖ การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ  

(ตัวอย่าง) 
รหัส/        

ช่ือรายวิชา 
ภาค/          

ปีการศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ 

เหตุท่ีทําให้
ผิดปกติ 

มาตรการแก้ไข 

๐๐๐ ๑๐๑    
มนุษย์กับสังคม 

๑/๒๕๕๘ คะแนนน้อย
กว่าท่ีควรจะ 

เป็น 

ผลการเรียน
ของนิสิต 

ความรู้พ้ืนฐาน
ของนิสิตน้อย
เกินไป 

สอนเสริมความรู้
พ้ืนฐานนอก
เวลาเรียนปกติ 

๐๐๐ ๑๐๒   
กฎหมายท่ัวไป 

๑/๒๕๕๘ จํานวนนิสิตท่ี
สอบผ่านน้อย
กว่าท่ีควรจะ
เป็น 

จํานวนนิสิต
ท้ังหมดท่ีเข้า
สอบ 

นิสิตขาดสอบ 
๓ คน 

 

  
 

    

 



    ๑๓๖           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

๑.๗ รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม่ครบ 
 

รหัส/ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา ช้ันปี 
   
   
   

 

๑.๘ คุณภาพการสอน 
      ๑) รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

     
     
     

 
      ๒) การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
     
      ๓) ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๓๗ 
 

 
บทท่ี ๒ 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ ๑  การกํากับมาตรฐาน 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
 

เกณฑ์การประเมินระดับปริญญาตรี 
 

เกณฑ์การประเมินท่ี ๑    จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร      ���� ผ่าน   ���� ไม่ผ่าน 
 

ท่ี ช่ือ/ฉายา/นามสกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ/สาขาวิชา 
วุฒิการศึกษา/

สาขาวิชา 
สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
วัน/เดือน/ปี
ท่ีเริ่มทํางาน 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๑-๑  
๑.๑.๑-๒  

  
 
เกณฑ์การประเมินท่ี ๒    คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร     ���� ผ่าน   ���� ไม่ผ่าน 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล 
วุฒิการศึกษา  

(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาท่ีเปิดสอน 

๑    � สาขาตรง 
� สาขาสัมพันธ์ 

๒    � สาขาตรง 
� สาขาสัมพันธ์ 

๓    � สาขาตรง 
� สาขาสัมพันธ์ 

๔    � สาขาตรง 
� สาขาสัมพันธ์ 



    ๑๓๘           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล 
วุฒิการศึกษา  

(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาท่ีเปิดสอน 

๕    � สาขาตรง 
� สาขาสัมพันธ์ 

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๒-๑  
๑.๑.๒-๒  

  
 
เกณฑ์การประเมินท่ี ๑๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด   ���� ผ่าน   ���� ไม่ผ่าน 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร / หลักฐาน 
      ในปี พ.ศ. . . . . . . . . . . .  มหาวิทยาลัยแต่งต้ังอาจารย์และ
ผู้ ท ร ง คุณวุฒิ  พัฒนาและปรั บปรุ งหลั กสู ต รนี้ นํ า เ ส นอ
คณะกรรมการประจําคณะ.......... สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งท่ี 
.......... เม่ือวันท่ี ..... .......พ.ศ............และแจ้งต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเม่ือวันท่ี.........เดือน....................
พ.ศ................ท้ังนี้หลักสูตรมีกําหนดปรับปรุงในปี พ.ศ................ 
      ส่วนงานจัดการศึกษาหลักสูตรนี้ต้ังแต่ปีการศึกษา ............. 
โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกําหนด
วิธีการประเมินหลักสูตรในรูปแบบการวิจัย พร้อมท้ังจัดทําคู่มือ
การประเมินหลักสูตรสําหรับทุกส่วนจัดการศึกษาเพ่ือใช้
ดําเนินการประเมินหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

๑.๑.๑๑-๑……….. 
๑.๑.๑๑-๒……….. 

 

การประเมินตนเอง  
 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”  
หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  
 

ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๑๑ 
   

ผลประเมิน      ����  ผ่าน                          ����  ไม่ผ่าน   
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๓๙ 
 

เกณฑ์การประเมินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
 

เกณฑ์การประเมินท่ี ๑    จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร      ���� ผ่าน   ���� ไม่ผ่าน 
 

ท่ี ช่ือ/ฉายา/นามสกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ/สาขาวิชา 
วุฒิการศึกษา/

สาขาวิชา 
สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
วัน/เดือน/ปี
ท่ีเริ่มทํางาน 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๑-๑  
๑.๑.๑-๒  

 
เกณฑ์การประเมินท่ี ๒      คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร       ���� ผ่าน   ���� ไม่ผ่าน 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ มีคุณสมบัติ 
๑    � อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

� อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
� อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
� อาจารย์ผู้สอน 

๒    � อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
� อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
� อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
� อาจารย์ผู้สอน 

๓    � อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
� อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
� อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
� อาจารย์ผู้สอน 

๔    � อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
� อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
� อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
� อาจารย์ผู้สอน 

๕    � อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
� อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
� อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 



    ๑๔๐           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ มีคุณสมบัติ 
� อาจารย์ผู้สอน 

 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๒-๑  
๑.๑.๒-๒  

  
 

เกณฑ์การประเมินท่ี ๓ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ���� ผ่าน   ���� ไม่ผ่าน  
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาท่ี

เปิดสอน 
๑    � สาขาตรง 

� สาขาสัมพันธ์ 
๒    � สาขาตรง 

� สาขาสัมพันธ์ 
๓    � สาขาตรง 

� สาขาสัมพันธ์ 
 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๓-๑  

๑.๑.๓-๒  
 
 

เกณฑ์การประเมินท่ี ๔ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  ���� ผ่าน   ���� ไม่ผ่าน 
 

ลําดับ 
ช่ือ/ฉายา/
นามสกุล 

วุฒิ
การศึกษา 

ตําแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธ์กับ

สาขาท่ีเปิดสอน 

ประสบการณ์
ด้านการสอน 

ประสบการณ์ด้าน
การวิจัย 

๑    � สาขาตรง 
� สาขาสัมพนัธ ์

รายวิชาที่สอน
........................... 
ภาค/ปี
การศึกษา
........................ 
มหาวิทยาลยั
........................ 

ชื่อผลงาน 
........................... 
ปีที่ตีพิมพ์ 
........................... 
แหล่งที่ตีพิมพ์ 
............................ 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๔๑ 
 

ลําดับ 
ช่ือ/ฉายา/
นามสกุล 

วุฒิ
การศึกษา 

ตําแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธ์กับ

สาขาท่ีเปิดสอน 

ประสบการณ์
ด้านการสอน 

ประสบการณ์ด้าน
การวิจัย 

๒    � สาขาตรง 
� สาขาสัมพันธ์ 

รายวิชาที่สอน
........................... 
ภาค/ปี
การศึกษา
........................ 
มหาวิทยาลยั
........................ 

ชื่อผลงาน 
........................... 
ปีที่ตีพิมพ์ 
........................... 
แหล่งที่ตีพิมพ์ 
............................ 

๓    � สาขาตรง 
� สาขาสัมพันธ์ 

รายวิชาที่สอน
........................... 
ภาค/ปี
การศึกษา
........................ 
มหาวิทยาลยั
........................ 

ชื่อผลงาน 
........................... 
ปีที่ตีพิมพ์ 
........................... 
แหล่งที่ตีพิมพ์ 
............................ 

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๔-๑  

๑.๑.๔-๒  
  

 
เกณฑ์การประเมินท่ี ๕ คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า 
                               อิสระ    ���� ผ่าน   ���� ไม่ผ่าน 
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขา

ท่ีเปิดสอน 

ประสบการณ์ 
ด้านการวิจัย 

๑    �  สาขาตรง 

� สาขาสัมพันธ ์

ชื่อผลงาน
................................... 
ปีที่ตีพิมพ์
................................... 
แหล่งที่ตีพิมพ์
............................ 

๒    � สาขาตรง 

� สาขาสัมพันธ์ 

ชื่อผลงาน
.................................. 



    ๑๔๒           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขา

ท่ีเปิดสอน 

ประสบการณ์ 
ด้านการวิจัย 

ปีที่ตีพิมพ์
.................................. 
แหล่งที่ตีพิมพ์
............................ 

๓    � สาขาตรง 

� สาขาสัมพันธ์ 

ชื่อผลงาน
.................................. 
ปีที่ตีพิมพ์
.................................. 
แหล่งที่ตีพิมพ์
............................ 

 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๕-๑  

๑.๑.๕-๒  
  

 
 
เกณฑ์การประเมินท่ี ๖ คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม     ���� ผ่าน   ���� ไม่ผ่าน 
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาท่ี

เปิดสอน 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

๑    � สาขาตรง 

� สาขาสัมพันธ ์
ชื่อผลงาน
................................... 
ปีที่ตีพิมพ์
................................... 
แหล่งที่ตีพิมพ์
............................ 

๒    � สาขาตรง 

� สาขาสัมพันธ ์
ชื่อผลงาน
.................................. 
ปีที่ตีพิมพ์
.................................. 
แหล่งที่ตีพิมพ์
............................ 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๔๓ 
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาท่ี

เปิดสอน 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

๓    � สาขาตรง 

� สาขาสัมพันธ ์
ชื่อผลงาน
.................................. 
ปีที่ตีพิมพ์
.................................. 
แหล่งที่ตีพิมพ์
............................ 

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๖-๑  
๑.๑.๖-๒  

  
 
เกณฑ์การประเมินท่ี ๗ คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ���� ผ่าน   ���� ไม่ผ่าน  
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑    � สาขาตรง 

� สาขาสัมพันธ ์
ชื่อผลงาน
................................... 
ปีที่ตีพิมพ์
................................... 
แหล่งที่ตีพิมพ์
............................ 

๒    � สาขาตรง 

� สาขาสัมพันธ ์
ชื่อผลงาน
.................................. 
ปีที่ตีพิมพ์
.................................. 
แหล่งที่ตีพิมพ์
............................ 

๓    � สาขาตรง 

� สาขาสัมพันธ ์
ชื่อผลงาน
.................................. 
ปีที่ตีพิมพ์
.................................. 
แหล่งที่ตีพิมพ์
............................ 



    ๑๔๔           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๗-๑  

๑.๑.๗-๒  
  

 
เกณฑ์การประเมินท่ี ๘ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา  ���� ผ่าน   ���� ไม่ผ่าน  
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล ผลงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ปีท่ีพิมพ์ 
๑     
๒     
๓     

 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๘-๑  

๑.๑.๘-๒  
  

 
 

เกณฑ์การประเมินท่ี ๙ ภาระงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ 
                               บัณฑิตศึกษา  ���� ผ่าน   ���� ไม่ผ่าน  
 

 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๙-๑  

๑.๑.๙-๒  
 
เกณฑ์การประเมินท่ี ๑๐ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี 
                               ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ   ���� ผ่าน   ���� ไม่ผ่าน  
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล ผลงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ปีท่ีพิมพ์ 
๑     
๒     
๓     

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล จํานวนวิทยานิพนธ์ จํานวนการค้นคว้าอิสระ 
๑    

๒    
๓    



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๔๕ 
 

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๑๐-๑  

๑.๑.๑๐-๒  
  

 
เกณฑ์การประเมินท่ี ๑๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด   ���� ผ่าน   ���� ไม่ผ่าน  
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร / หลักฐาน 
    ในปี พ.ศ........ มหาวิทยาลัยแต่งต้ังอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ 
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนี้นําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะ. . . . . . . . . .  สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบและสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งท่ี .......... เม่ือ
วันท่ี ..... .......พ.ศ............และแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเม่ือวันท่ี.........เดือน....................พ.ศ................
ท้ังนี้หลักสูตรมีกําหนดปรับปรุงในปี พ.ศ................ 
     ส่วนงานจัดการศึกษาหลักสูตรนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ............. 
โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกําหนด
วิธีการประเมินหลักสูตรในรูปแบบการวิจัย พร้อมท้ังจัดทําคู่มือ
การประเมินหลักสูตรสําหรับทุกส่วนจัดการศึกษาเพ่ือใช้
ดําเนินการประเมินหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

๑.๑.๑๑-๑……….. 
๑.๑.๑๑-๒……….. 

 
 
การประเมินตนเอง  
 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑  กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”  
                                      หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  
 

ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ 

      
 

ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ 
     

ผลประเมิน      ����  ผ่าน                          ����  ไม่ผ่าน   
 
 
 



    ๑๔๖           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

 
องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต 

 

ตัวบ่งช่ีท่ี ๒.๑    คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ชนิดตัวบ่งช้ี          ผลลัพธ์ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ท่ี รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
๑ บัณฑิตท้ังหมดท่ีสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร รูป/คน  
๒ บัณฑิตของหลักสูตรท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รูป/คน  

๓ ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินต่อบัณฑิตท้ังหมด ร้อยละ  
๔ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน  
๕ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านความรู้ คะแนน  
๖ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา คะแนน  
๗ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
คะแนน  

๘ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน  

๙ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตท้ัง ๕ ด้าน  
(ข้อ ๔ + ข้อ ๕ + ข้อ ๖ + ข้อ ๗ + ข้อ ๘) 

คะแนน  

๑๐ ค่าเฉลี่ยของผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตท้ัง ๕ ด้าน  
(ข้อ ๙ ÷ ๕) 

คะแนน  

๑๑ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ข้อ ๑๐ ÷ ข้อ ๒) คะแนน  

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
รายการหลักฐาน 
 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๑-๑  
๒.๑-๒  



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๔๗ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๒ (ปริญญาตรี)    ร้อยละของของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสนองงาน        
                                      คณะสงฆ์และบัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ  

        อิสระภายใน ๑ ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี             ผลลัพธ ์
 

ผลการดําเนินงาน 
 
 

ท่ี รายการ หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน 
บัณฑิตบรรพชิต   
๑ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมดของหลักสูตร  รูป  
๒ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตของหลักสูตรท่ีตอบแบบสํารวจ รูป  
๓ ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตท่ีตอบแบบสํารวจต่อบัณฑิต

บรรพชิตท้ังหมด 
ร้อยละ  

๔ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานคณะสงฆ์ รูป  
๕ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีศึกษาต่อ รูป  
๖ ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานคณะสงฆ์

ต่อจํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 
ร้อยละ  

บัณฑิตคฤหัสถ์   
๑ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมดของหลักสูตร  คน  
๒ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ท่ีตอบแบบสํารวจ  คน  

๒.๑ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ท่ีได้งานทํา  คน  
๒.๒ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ท่ีอุปสมบท  คน  
๒.๓ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ท่ีเกณฑ์ทหาร  คน  
๒.๔ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ท่ีประกอบอาชีพอิสระ  คน  
๒.๕ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา  คน  

 ๒.๖ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ท่ีศึกษาต่อ  คน  
๓ ร้อยละของบัณฑิตคฤหัสถ์ท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา

ต่อบัณฑิตคฤหัสถ์ท้ังหมด 
ร้อยละ  

๔ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี  (ไม่นับผู้อุปสมบท/เกณฑ์ทหาร/มีงานทําก่อน
เข้าศึกษา/ศึกษาต่อ) 

คน  

๕ ร้อยละของบัณฑิตคฤหัสถ์ท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี  

ร้อยละ  

 
 
 



    ๑๔๘           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

ท่ี รายการ หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน  
๑ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด

ของหลักสูตร 
รูป/คน  

๒ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด    รูป/คน  
๓ ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีตอบแบบสํารวจต่อ

บัณฑิตท้ังหมด 
ร้อยละ  

๔ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีตอบแบบสํารวจ ไม่นับ
รวมบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบทและบัณฑิตท่ีมี
งานทําก่อนเข้าศึกษา 

จํานวน  

๕ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานคณะสงฆ์และ
จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี 

รูป/คน  

๖ ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานคณะสงฆ์
และบัณฑิตคฤหัสถ์ท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี 

ร้อยละ  

๗ แปลงค่าคะแนน ๕ โดยกําหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ 
๑๐๐ 

คะแนน  

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๒-๑  
๒.๒-๒  

 
 
 
 
 
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๔๙ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒ (ปริญญาโท)  ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
         หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี           ผลลัพธ์ 

ผลการดําเนินงาน 

ท่ี รายการ หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด  รูป/คน  
๒ จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๐.๑๐ เรื่อง  
๓ จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๐.๒๐ เรื่อง  
๔ จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๐.๔๐ เรื่อง  
๕ จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๐.๖๐ เรื่อง  
๖ จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๐.๘๐ เรื่อง  
๗ จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๑.๐๐ เรื่อง  
๘ ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิต

และผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

 

๙ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ร้อยละ  

๑๐ แปลงค่าคะแนน ๕ โดยกําหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ 
๔๐  

คะแนน  

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๒-๑  
๒.๒-๒  

 
 
 
 
 
 
 



    ๑๕๐           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒ (ปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับ 
                                   การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี       ผลลัพธ์ 

ผลการดําเนินงาน  

ท่ี รายการ หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด  รูป/คน  
๒ จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๐.๒๐ เรื่อง  
๓ จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๐.๔๐ เรื่อง  
๔ จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๐.๖๐ เรื่อง  
๕ จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๐.๘๐ เรื่อง  
๖ จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๑.๐๐ เรื่อง  
๗ ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและ

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

 

๘ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ  

๙  แปลงค่าคะแนน ๕ โดยกําหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐  คะแนน  

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๒-๑  
๒.๒-๒  

 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๒ 

จุดแข็ง 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

 

 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๕๑ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๑๕๒           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

 
 

องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑   การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นท่ีต้องรายงาน 
 - การรับนิสิต 
 - การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
รับนิสิต 

- ไม่มีการนํา
ระบบ
กลไกการ
รับนิสิต
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไกการรับ
นิสิต 

- มีการนํา
ระบบกลไก
การรับนิสิต
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การรับนิสิต 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การรับนิสิต 
 

- มีระบบ มี
กลไกการรับ
นิสิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการรับ
นิสิตไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การรับนิสิต 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การรับนิสิต
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก
การรับนิสิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการรับนิสิต
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
รับนิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
รับนิสิตจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
รับนิสิตเห็นชัด
เป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการรับนิสิต 
- มีการนําระบบกลไกการรับ

นิสิตไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การรับนิสิต 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการรับนิสิต
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการรับนิสิต
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติท่ี
ดีได้ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๕๓ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
(ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนินงาน) 

- การรับนักศึกษา    
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการพิจารณา

ร่วมกันในการกําหนดจํานวนการรับนิสิตในแต่ละวิธี ได้แก่ 
การรับตรง ๔๐ คน รับผ่านระบบแอดมิชชั่น ๔๐ คน และ
โควตา ๑๕  คน  โดยการพิจารณาจากยอดการรับนักศึกษา
ในปีก่อนมาประกอบการตัดสินใจ เช่น จากข้อมูลเดิมพบว่า 
นักศึกษามาจากการรับตรงและรับผ่านระบบแอดมิชชันนั้น 
มีสภาพการคงอยู่ดีกว่านิสิตโควตา เนื่องจากนิสิตโควตาเป็น
นิสิตท่ีมีผลการเรียนดีจะสอบคัดเลือกได้ท่ีเรียนหลายแหล่งมี
ตัวเลือกมาก ดังนั้น จึงกําหนดให้รับเพียง ๑๕ คน เป็นต้น  

กระบวนการรับนิสิตในสาขาจะดําเนินการประกาศ
ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยและของคณะท้ังทางเว็บไซด์ สื่อ
สิ่ ง พิมพ์ รวมถึงการออกแนะแนวตามโรงเรียนท่ีเ ป็น
กลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนท่ีมีความร่วมมือกัน (MOU)  
โรงเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์หรือโรงเรียนฐาน
วิทยาศาสตร์ท่ีมีอาจารย์จากทางคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปสอนและเป็นพ่ีเลี้ยงให้อาจารย์ท่ีสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ตามโรงเรียนในโครงการ ซ่ึงท่ีผ่านมาสาขา
สามารถรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายท่ีต้องการ และมี
กระบวนการรับนิสิต ดังนี้     

๑. พิจารณาใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน  

๒. สอบข้อเขียนโดยสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
การวิเคราะห์หลักการและเหตุผล และภาษาอังกฤษ  

๓. อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาคะแนนของ
การสอบข้อเขียน โดยมีการกําหนดคะแนนข้ันตํ่าของท้ัง ๓ 
วิชาท่ีใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ในการ
พิจารณาแต่ละปีการศึกษาข้ึนกับอาจารย์ประจําหลักสูตร แต่
จะไม่ต่ํากว่าคะแนนข้ันตํ่าท่ีกําหนด  

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
๕. สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

จํานวน ๓ คน ต่อผู้เข้าสอบ ๑ คน ประกอบด้วย อาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษท่ีเป็น

๓.๑-๑ 
๓.๑-๒ 



    ๑๕๔           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยจะมีการประชุมกรรมการเพ่ือ
ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาก่อนสอบทุกครั้ง  

๖. กรรมการส่งคะแนนสัมภาษณ์แล้วอาจารย์
ประจําหลักสูตรนําผลคะแนนสัมภาษณ์มาพิจารณาตัดสิน
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตร  
 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกับ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดทํา
โครงการพ่ีสอนน้อง โดยโครงการนี้จะนํานักศึกษาใหม่เข้า
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในช่วงก่อนเปิดภาค
เรียน โดยให้อาจารย์และรุ่นพ่ี  บรรยายและแนะนําเก่ียวกับ
สิ่งท่ีจําเป็นต่อการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของภาควิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีจัดร่วมกันท้ัง ๔ 
สาขา (สาขาคณิตศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา
สถิ ติประยุก ต์  และสาขาวิทยาการคอมพิว เตอร์ )  ซ่ึ ง
สาระสําคัญของโครงการครั้งนี้ คือ การบรรยายเก่ียวกับการ
เตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างในการใช้ชีวิตอยู่ ในรั้ว
มหาวิทยาลัย รวมถึงการปูพ้ืนฐานความรู้ ด้านการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์  
           สรุปผลในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวนนิสิตท่ีรับเข้า 
ท้ังหมด ๑๐๒ คน ซ่ึงมาจากการรับในระบบโควตา ๑๕ คน  
แอดมิชชั่น ๔๐ คน และมาจากรับตรง ๔๗ คน ทุกคนผ่าน
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ  กําหนดไว้ในการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการชี้แจงแขนงของสาขาวิชาท่ี
จะมีการจัดแขนง ๒ แขนง ได้แก่ แขนงเครือข่ายและแขนง
ฐานข้อมูล (ตอนข้ึนปี ๓)  และได้จัดกลุ่มผู้เรียนเป็น ๓ กลุ่ม
ดังนี้ กลุ่มท่ี ๑ จํานวน ๓๑ คน กลุ่มท่ี ๒ จํานวน ๔๐ คน 
และกลุ่มท่ี ๓ จํานวน ๓๑ คน (๒ กลุ่มแรกเป็นภาคปกติ ส่วน
กลุ่มท่ี ๓ เป็นภาคสมทบ) 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๕๕ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒   การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นท่ีต้องรายงาน 

- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี 
 - การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

 - การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
ส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก
การส่งเสริม
และพัฒนา
นิสิตไปสู่
การปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไกการ
ส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
ส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การส่งเสริม
และพัฒนา
นิสิต 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การส่งเสริม
และพัฒนา
นิสิต 
 

- มีระบบ มีกลไก
การส่งเสริม
และพัฒนานิสิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
ส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การส่งเสริม
และพัฒนานิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การส่งเสริม
และพัฒนานิสิต
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก
การส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการส่งเสริม
และพัฒนานิสิต
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตเห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการส่งเสริม
และพัฒนานิสิต 

- มีการนําระบบกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนานิสิตไปสู่
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตเห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 
 
 
 
 



    ๑๕๖           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
(ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนินงาน) 

- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี    

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการเสนอชื่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือเสนอคณะแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาประจํา
กลุ่มให้กับนิสิตกลุ่มละ ๑ ท่าน เพ่ือแนะนําเก่ียวกับเรื่องการเรียน 
เรื่องส่วนตัว และเรื่องอ่ืนๆ  โดยมีช่องทางการปรึกษาหลายช่องทาง 
ได้แก่ มาพบโดยตรงท่ีห้องพักอาจารย์   ปรึกษาผ่าน Line 
Facebook  E-mail หรือโทรศัพท์ โดยผู้ ท่ีจะมาเป็นอาจารย์ ท่ี
ปรึกษาได้ผ่านการอบรมการเป็นอาจารย์ ท่ีปรึกษา ท่ีจัดโดย
มหาวิทยาลัยในภาพรวม พร้อมท้ังแจกคู่มือการเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและคู่มือของนิสิตท่ีแจกนิสิตตอนแรกเข้าให้อาจารย์ท่านนั้น
เป็นท่ีปรึกษาด้วย และนอกจากนั้น หลักสูตรได้มีการกําหนด
บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาในหลักสูตร โดย
กําหนดหน้าท่ีดังนี้  

๑. ให้คําปรึกษาในด้านวิชาการแก่นิสิตท่ีรับผิดชอบ โดยมี
แผนการให้คําปรึกษานิสิตแต่ละรายให้ชัดเจน  

๒. ต้องจัดทําตารางการพบนิสิตในภาพรวม เดือนละ ๒ 
ครั้ง และพบรายคนโดยเฉลี่ยอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๒ เดือน  

๓. ให้คําปรึกษาดูแลด้านการเรียนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ
นิสิตมีปัญหาด้านการเรียน  

๔. เปิดโอกาสหรือสามารถให้นักศึกษาเข้าพบเพ่ือขอ
คําปรึกษาได้อย่างสะดวกและเหมาะสม  

๕. มีการติดตามผลการเรียนของนิสิตท่ีมีปัญหาด้านการ
เรียนและให้ความช่วยเหลือ สร้างความเข้าใจ และช่วยแก้ไขปัญหา
ด้านการเรียน  

๖.อ่ืนๆ ท่ีคิดว่าเหมาะสมและผู้บริหารได้กํากับติดตามให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด มีการสอบถาม
จากนิสิตเป็นประจํา 
  
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑   

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม
ปรึกษาหารือกันในเรื่องการเชิญเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยาย

๓.๑-๑ 
๓.๑-๒ 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๕๗ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
พิเศษหรือแม้แต่การเชิญอาจารย์พิเศษมาสอน โดยการเชิญอาจารย์
พิเศษมาสอนนั้น ดําเนินการผ่านกระบวนการอย่างเป็นระบบด้วย
การคัดเลือกและเสนอประวั ติของอาจารย์ พิ เศษ เสนอให้
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาก่อนเสนอให้สภาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยต่อไป  

โดยหัวเรื่องท่ีต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์พิเศษมา
สอนนั้น ส่วนใหญ่จะเ ก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ ท่ี เ กิด ข้ึน เช่น 
เทคโนโลยีคราวน์ การเขียนโปรแกรมบนมือถือ เป็นต้น  รวมถึงการ
สอนในชั้นเรียนท่ีเน้นให้นิสิตได้ทํางานและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เ พ่ื อ ม า นํ า เ ส น อ ง า น ใ น ชั้ น เ รี ย น  แ ล ะ มี ก า ร จั ด อ บ ร ม
ภาษาต่างประเทศให้กับนิสิตในหลักสูตรเพ่ือให้สามารถสื่อสารและ
ค้นคว้าเอกสารท่ีเป็นภาษาต่างประเทศได้ โดยโครงการนั้นจะจัดใน
ภาพรวมระดับคณะและมหาวิทยาลัย จัดในช่วงเวลาเย็นของวัน
ธรรมดาหรือวันเสาร์-อาทิตย์หรือช่วงปิดภาคเรียน  

นอกจากนั้น ทางหลักสูตรได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ด้านภาษาต่างประเทศ โดยเน้นท่ีภาษาอังกฤษเป็นอันดับแรก มีการ
มอบให้อาจารย์ ท่ีปรึกษากระตุ้นให้นิสิตได้พัฒนาตนเองด้าน
ภาษาอังกฤษ โดยเข้าไปศึกษาด้วยตนเองในวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยให้ไป
ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทดสอบความรู้ด้วยตนเอง ใน
โปรแกรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้และเม่ือนิสิตได้พัฒนาตนเองไป
เรื่อยๆ ระหว่างศึกษาอยู่ในหลักสูตร ในระหว่างปีท่ี ๑ ถึงปีท่ี ๔ 
และได้ทดสอบตนเอง เม่ือไหร่ท่ีมีผลการสอบเกิน ๔๐๐ คะแนน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยให้พิมพ์ใบคะแนนมาเขียนคํา
ร้องท่ีคณะ คณะจะออกวุฒิบัตรรับรองด้านภาษาอังกฤษให้อีก ๑ 
ใบ และได้รับรางวัลจากคณบดีเม่ือสําเร็จการศึกษา  

และหลักสูตรยังให้ความสนใจในการพัฒนานิสิตโดยเน้นย้ํา
ให้มีกิจกรรมการพัฒนาตนเองในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยให้นิสิตทุกคน
ได้มีความเข้าใจกับการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร การมีวุฒิภาวะในการ
แก้ปัญหาตัดสินใจการทํางานร่วมกัน เทคนิคการเป็นผู้นําและผู้ตาม 
โดยฝึกจากกิจกรรมย่อยๆ ในหลักสูตร และในบางครั้งมีการเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ ในช่วงเวลาพักกลางวันมีการเปิดข่าว
ภาษาอังกฤษหรือเกร็ดความรู้เรื่องการพัฒนาต่างๆ ให้นิสิตได้ฟัง
ระหว่างพักผ่อนตอนกลางวันและตอนเย็น  



    ๑๕๘           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
นิสิตโดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจและเป็นเด็กท่ีแต่งกาย

เรียบร้อยอยู่ในโอวาทของอาจารย์และได้มีแนวโน้มท่ีจะพัฒนา
ตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๓   ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

เรื่องท่ีกําหนดให้รายงานเก่ียวกับผลท่ีเกิดกับนิสิตตามคําอธิบายในตัวบ่งช้ี 
 - การคงอยู่ 
 - การสําเร็จการศึกษา 
 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีการ

รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ในบางเรื่อง  

- มีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ครบทุก
เรื่องตาม
คําอธิบาย
ในตัวบ่งชี้  

 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บ่งชี้   

- มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึน
ในบางเรื่อง 

 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บ่งชี้   

- มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ท่ีดีข้ึนในทุก
เรื่อง 

 

- มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้  

- มีแนวโน้มผลการดําเนินงานท่ีดี
ข้ึนในทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเด่น 
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการ
ดําเนินงานท่ีโดดเด่นอย่างแท้จริง 

 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๕๙ 
 

 
การคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร (รายงาน ๔ ปีรวมปีประเมิน)  

(ตัวอย่าง) 
                   นิสิตคงอยู่ 

  ปีท่ีรับเข้า 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๒๕๕๕ ๕๐ ๔๗ ๔๒ ๔๐ 
๒๕๕๖  ๕๕ ๕๓ ๕๐ 
๒๕๕๗   ๖๐ ๕๗ 
๒๕๕๘    ๔๕ 

 

การสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ข้อมูล ๔ ปีนับรวมปีประเมิน) 
(ตัวอย่าง) 

จํานวนนิสิตท่ี
รับเข้า 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
จํานวน
ผู้สําเร็จ

การศึกษา 

ร้อย
ละ 

จํานวน
ผู้สําเร็จ

การศึกษา 

ร้อย
ละ 

จํานวน
ผู้สําเร็จ

การศึกษา 

ร้อย
ละ 

จํานวน
ผู้สําเร็จ

การศึกษา 

ร้อย
ละ 

๕๐ ๕๐ ๑๐๐       
๕๕   ๕๒ ๙๓     
๔๕     ๔๕ ๑๐๐   
๗๐       ๖๕ ๙๐ 

 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 
 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนการประเมิน 
๑ ด้านบริบทเน้นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
๒ ด้านปัจจัยนําเข้า   
๓ ด้านกระบวนการ  

 คะแนนเฉล่ีย  
 
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 

ผลการดําเนินงาน 
 
 

 
 



    ๑๖๐           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๓.๓-๑  
๓.๓-๒  

 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๓ 

จุดแข็ง 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๖๑ 
 

 
องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑   การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นท่ีต้องรายงาน 

- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 - ระบบการบริหารอาจารย์ 
 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
เกณฑ์การประเมิน    
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
บริหารและ
พัฒนา
อาจารย์ 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก
การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย์
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไกการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย์
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย์ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย์ 
 

- มีระบบ มีกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย์
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

- มีการนําระบบ
กลไกการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์เห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ 

- มีการนําระบบกลไกการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์
ไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์เห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 
 
 

๔.๑-๑ 
๔.๑-๒ 

 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๒   คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 
 

ผลการดําเนินงาน 
  

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

การประเมินตนเอง 
๑ ๔.๒.๑  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
๒ ๔.๒.๒ ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
๓ ๔.๒.๓  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
๔ ๔.๒.๔  จํานวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญา

เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสาร  ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร  

 

๕ ผลรวมค่าคะแนนการประเมินตนเอง ในข้อ ๑ ถึงข้อ ๔  
๖ ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินตนเอง (หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

หาค่าเฉลี่ยโดยหารด้วย ๓ /หลักสูตรระดับปริญญาเอก หาค่าเฉลี่ยโดยหาร
ด้วย ๔) 

 

 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
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 ๔.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

รายการ หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน  
๒. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน  
๓. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ  
๔. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยกําหนดให้
คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ 

คะแนน 
 

 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 

รายการ หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน  
๒. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน  
๓. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ  
๔. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยกําหนดให้
คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ 

คะแนน 
 

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 

รายการ หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน  
๒. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน  
๓. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ  
๔. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยกําหนดให้
คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐ 

คะแนน 
 

 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
  ๔.๒.๑ - ๑  
  ๔.๒.๑ - ๒  
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 ๔.๒.๒ ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

รายการ หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน  
๒. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  รูป/คน  
๓. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  
๔. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยกําหนดให้
คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ 

คะแนน 
 

 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 

รายการ หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน  
๒. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ รูป/คน  
๓. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  
๔. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
กําหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ 

คะแนน 
 

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 

รายการ หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน  
๒. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ รูป/คน  
๓. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  
๔. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
กําหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐ 

คะแนน 
 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
  ๔.๒.๒ - ๑  
  ๔.๒.๒ - ๒  
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 ๔.๒.๓  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 

ท่ี รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
๑ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๐.๒๐ เรื่อง  
๒ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๐.๔๐ เรื่อง  
๓ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๐.๖๐ เรื่อง  
๔ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๐.๘๐ เรื่อง  
๕ จํานวนผลงานวิชาการท้ังหมดท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๑.๐๐ เรื่อง  

๕.๑ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ เรื่อง  
๕.๒ จํานวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร เรื่อง  
๕.๓ จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทาง  
วิชาการแล้ว 

เรื่อง 
 

๕.๔ จํานวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้  
ดําเนินการ 

เรื่อง 
 

๕.๕ จํานวนตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ  
แล้ว 

เรื่อง 
 

 ๕.๖ จํานวนตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

เรื่อง 

 

 
 

ผลงานสร้างสรรค์ 
 

ท่ี รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
๑ จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ําหนัก ๐.๒๐ ชิ้นงาน  
๒ จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ําหนัก ๐.๔๐ ชิ้นงาน  
๓ จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ําหนัก ๐.๖๐ ชิ้นงาน  
๔ จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ําหนัก ๐.๘๐ ชิ้นงาน  
๕ จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ําหนัก ๑.๐๐ ชิ้นงาน  
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ผลการดําเนินงาน 

ท่ี รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
๑ จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน  
๒ ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์

ประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ผลรวม 

ถ่วงน้ําหนัก 
 

๓ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ 
ของอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ร้อยละ 
 

๔  แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยกําหนดให้ 
 คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ 

คะแนน 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท   
๑ จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน  
๒ ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์

ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ผลรวม 

ถ่วงน้ําหนัก 
 

๓ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ 
ของอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท 

ร้อยละ 
 

๔  แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยกําหนดให้   
 คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ 

คะแนน 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
๑ จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน  
๒ ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์

ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ผลรวม 

ถ่วงน้ําหนัก 
 

๓ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ 
ของอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ 
 

๔  แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยกําหนดให้ 
 คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ 

คะแนน 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๒.๓-๑  
๔.๒.๓-๒  
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 ๔.๒.๔  จํานวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิง 
                    ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ท่ี รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
๑ จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกท้ังหมด รูป/คน  
๒ จํานวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ี

ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติ  
เรื่อง  

๓ จํานวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ี
ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับนานาชาติ 

เรื่อง  

๔ จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

เรื่อง  

๕ แปลงค่าอัตราส่วนจํานวนบทความท่ีคํานวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
โดยกําหนดให้ คะแนนเต็ม ๕ = ๐.๒๕ 

คะแนน  

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๔.๒.๔-๑  
๔.๒.๔-๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๑๖๘           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๓   ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
เรื่องท่ีกําหนดให้รายงานเก่ียวกับผลท่ีเกิดกับอาจารย์ตามคําอธิบายในตัวบ่งช้ี 
  - การคงอยู่ของอาจารย์ 
   - ความพึงพอใจของอาจารย์  

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีการ

รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ในบางเรื่อง  

- มีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ครบทุก
เรื่องตาม
คําอธิบาย
ในตัวบ่งชี้  

 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบ่งชี้   

- มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ท่ีดีข้ึนในบาง
เรื่อง 

 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบ่งชี้   

- มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ท่ีดีข้ึนในทุก
เรื่อง 

 

- มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้  

- มีแนวโน้มผลการดําเนินงานท่ีดี
ข้ึนในทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเด่น 
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการดําเนินงานท่ีโดดเด่นอย่าง
แท้จริง 

  

การคงอยู่ของอาจารย์ 
 

ท่ี 
รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สถานะของอาจารย์ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

คงอยู่ เกษียณ ลาออก 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๖๙ 
 

 
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนประเมินประจําปีการศึกษา 
๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๒ กระบวนการบริหารหลักสูตร   
๓ กระบวนการเรียนการสอน   
 คะแนนเฉล่ีย   

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๔.๓-๑  
๔.๓-๒  

 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๔ 

จุดแข็ง 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

 



    ๑๗๐           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

 

องค์ประกอบที่ ๕   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นท่ีต้องรายงาน 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
พัฒนาและ
บริหาร
จัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก
การพัฒนา
และบริหาร
จัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไกการ
พัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
พัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

- มีระบบ มีกลไก
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
พัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ

- มีระบบ มีกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการนําระบบกลไก
การพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตรจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ

- มีระบบ มีกลไกการพัฒนา
และบริหารจัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการนําระบบกลไกการ
พัฒนาและบริหารจัดการ
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การพัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตรจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตรเห็นชัด
เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๗๑ 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตรจาก
ผลการประเมิน 

รายวิชาในหลักสูตร
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติท่ี
ดีได้ชัดเจน 

 
ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 
 
 
 
 

๕.๑-๑ 
๕.๒-๒ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๒   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นท่ีต้องรายงาน 
 - การกําหนดผู้สอน 

 - การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการจัดการ
เรียนการสอน 

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 - การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 - การช่วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 



    ๑๗๒           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

 

 
เกณฑ์การประเมิน  
   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
วางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก
การวาง
ระบบผู้สอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนไปสู่
การปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- มีการนําระบบ
กลไกการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

- มีการนําระบบ
กลไกการวาง
ระบบผู้สอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไกการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- มีการนําระบบกลไก
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
 

- มีระบบ มีกลไกการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

- มีการนําระบบกลไกการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 

 - มีการประเมิน
กระบวนการ
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 
 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนจากผล
การประเมิน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
จากผลการประเมิน 
มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเห็นชัด
เป็นรูปธรรม 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนเห็นชัดเป็น
รูปธรรม 
มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๕.๒-๑ 

๕.๒-๒ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๓   การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นท่ีต้องรายงาน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) 
 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
ประเมิน
ผู้เรียน 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก
การประเมิน
ผู้เรียนไปสู่
การปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก
การประเมิน
ผู้เรียน 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
ประเมินผู้เรียน
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การประเมิน
ผู้เรียน 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
การประเมิน
ผู้เรียน 
 

- มีระบบ มีกลไก
การประเมิน
ผู้เรียน 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
ประเมินผู้เรียน
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การประเมิน
ผู้เรียน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การประเมิน
ผู้เรียนจากผล
การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการนําระบบกลไก
การประเมินผู้เรียน
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การประเมินผู้เรียน
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการนําระบบกลไกการ
ประเมินผู้เรียนไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การประเมินผู้เรียน 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการประเมิน
ผู้เรียนจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการประเมิน
ผู้เรียนเห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 
ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 
 
 
 
 

๕.๓-๑ 
๕.๓-๒ 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๗๕ 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๔   ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ผลการดําเนินงาน 

๑) ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานใน มคอ.๒ ของหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑ อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ มีส่วนร่วมในการดําเนินงานหลักสูตร 

 
√ 

 

๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ ๒ ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 
มคอ ๑ สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 

   

๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ ๓ และ มคอ ๔ 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

   

๔ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินงาน
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ ๕ และ มคอ ๖ ภายใน ๓๐ 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

   

๕ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ ๗ ภายใน ๖๐ 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

   

๖ มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน 
มคอ ๓ และ มคอ ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อย
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ลําดับ 
ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ 
๗ ปีท่ีแล้ว 

   

๘  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศ หรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

   

๙ อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละครั้ง 

   

๑๐  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ต่อปี 

   

๑๑ ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 

   

๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

   

     

รวมตัวบ่งชี้ในปีการศึกษาท่ีรับประเมิน  

จํานวนตัวบ่งชี้ท่ีดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ระดับผ่าน  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ระดับผ่าน  

คะแนนผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม มคอ.๒ 
  ๑. ค่าร้อยละ ๑๐๐ = ๕  คะแนน 
  ๒. ค่าร้อยละ ๘๐ = ๑ คะแนน 
  ๓. ค่าร้อยละไม่เกิน ๘๐ = ๐ คะแนน 
  ๔. ค่าร้อยละท่ีมากกว่าร้อยละ ๘๐ และไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ให้ใช้สูตร
คํานวณหาค่าคะแนน 
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  ๒) การปฐมนิเทศอาจารยใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร 
จํานวน 

อาจารย์ใหม่ท้ังหมด 
จํานวน 

อาจารย์ใหม่ท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศ 
���� มี        ���� ไม่มี    

 
  ๓) กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม 
จํานวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 

ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 
 
    

 
    

 
    

 
    

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๕.๔-๑  
๕.๔-๒  
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วิเคราะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๕ 

จุดแข็ง 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
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องค์ประกอบที่ ๖  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑   ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นท่ีต้องรายงาน 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไก
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้ 

- ไม่มีการนํา
ระบบกลไก
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- มีการนําระบบ
กลไกเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 

- มีระบบ มีกลไก
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- มีการนําระบบ
กลไกเก่ียวกับ
สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้จากผล
การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก
เก่ียวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

- มีการนําระบบกลไก
เก่ียวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการเก่ียวกับ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
เก่ียวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้จากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการเก่ียวกับ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกเก่ียวกับ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- มีการนําระบบกลไก
เก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้จาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 
 
 
 
 

๖.๑-๑ 
๖.๑-๒ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๖ 

จุดแข็ง 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

 

 

 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๘๑ 
 

 
บทท่ี ๓ 

การบริหารหลักสูตร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

๓.๑  การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 

   

   
 
๓.๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจาก    
ผู้ประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับ 

การนําไปดําเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

   

   

   

 
๓.๓ การประเมินจากผู้ท่ีสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีสํารวจ)  
 

ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 

 

 

ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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๓.๔ การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 

กระบวนการประเมิน 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

 
 

 

ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 
๓.๕ แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ี
ไม่สามารถดําเนินการได้สําเร็จ 

 
 

   

 
 

   

 
๓.๖ ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๘๓ 
 

 
 

บทที่ ๔ 
สรุปผลการประเมิน 

 

๔.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
  

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี ๑      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑          
องค์ประกอบท่ี ๒     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒     
เฉล่ียคะแนน องค์ประกอบท่ี ๒     
องค์ประกอบท่ี ๓     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓     
เฉล่ียคะแนน องค์ประกอบท่ี ๓     
องค์ประกอบท่ี ๔     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓     
เฉล่ียคะแนน  องค์ประกอบท่ี ๔     
องค์ประกอบท่ี ๕     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔     
เฉล่ียคะแนน องค์ประกอบท่ี ๕     
องค์ประกอบท่ี ๖     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑     
เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี 
(๑๓ ตัวบ่งช้ี) 

   บรรลุ........... 
ไม่บรรลุ........ 
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๔.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 
ประกอบ

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน
ตัวบ่งช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
๐.๐๑-๒.๐๐ ระดับคุณภาพน้อย 
๒.๐๑-๓.๐๐ ระดับคุณภาพปานกลาง 
๓.๐๑-๔.๐๐ ระดับคุณภาพดี 
๔.๐๑-๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีมาก 

๑ ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้/ 
ไม่ได้มาตรฐาน 

๒ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค์

ปร
ะก

อบ
ที่ 

๒-
๖ 

๒   ๒.๑ (.....) 
๒.๒ (......) 

  

๓ ๓ ๓.๑ (......) 
๓.๒ (......) 
๓.๓ (......) 

    

๔ ๓ ๔.๑ (......)
๔.๒ (......) 
๔.๓ (......) 

    

๕ ๔ ๕.๑ (......) 
 

๕.๒ (......) 
๕.๓ (......) 
๕.๔ (......) 

   

๖ ๑  ๖.๑ (......)    

รวม ๑๓ ๑ ๗ ๕   

ผลการประเมิน      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๘๕ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง  
ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 
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(รูปแบบปก) 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง  

ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 

ของ 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

(ช่ือส่วนงาน)........................................................ 

 

 

เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ........... 

 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๘๗ 
 

 

คํานํา 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

         - ลายเซ็น - 
                   (...................................................) 

         ตําแหน่ง ........................... 
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สารบัญ 
                              หน้า 
คํานํา  
สารบัญ    
บทท่ี ๑  บทนํา    
 ๑.๑  ชื่อส่วนงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ    
 ๑.๒  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ    
 ๑.๓  เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต 
 ๑.๔ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร  
 ๑.๕  รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสภาชุดปัจจุบัน   
 ๑.๖ หลักสูตรและจํานวนนิสิต  
 ๑.๗  อาจารย์และบุคลากร  
 ๑.๘ ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี  
 ๑.๙ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา  
บทท่ี ๒  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี  
 องค์ประกอบท่ี ๑  การผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบท่ี ๒  การวิจัย 
 องค์ประกอบท่ี ๓  การบริการทางวิชาการ 
 องค์ประกอบท่ี ๔  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบท่ี ๕  การบริหารจัดการ  
บทท่ี ๓ สรุปผลการประเมิน  
  ๓.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ   
   ๓.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ  
   
ภาคผนวก       
     รายชื่อคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๘๙ 
 

 
บทท่ี ๑ 
บทนํา 

๑.๑ ชื่อส่วนงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑.๓ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑.๔ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑.๕  รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสภาชุดปัจจุบัน  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑.๖  หลักสูตรและจํานวนนิสติ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.๗  อาจารย์และบุคลากร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑.๘  ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
……………................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
๑.๙  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
……………................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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บทท่ี ๒ 

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
 

องค์ประกอบท่ี ๑   การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 

ท่ี หลักสูตร หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ หลักสูตรท้ังหมดท่ีจัดการเรียนการสอนในส่วนจัดการศึกษานี้ หลักสูตร  
๒ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา................ คะแนน  
๓ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา................ คะแนน  
๔ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา......... คะแนน  
๕ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา......... คะแนน  
๖ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา....... คะแนน  
๗ ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร คะแนน  
๘ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร คะแนน  

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
  
  

 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๙๑ 
 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒   อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 
 
ผลการดําเนินงาน  
 

ท่ี รายการ หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รูป/คน  
๒ จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน  
๓ ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ  
๔ แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย

กําหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ 
คะแนน 

 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๑๙๒           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓   อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 
 
ผลการดําเนินงาน 
 

ท่ี รายการ หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รูป/คน  
๒ จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการท้ังหมด  รูป/คน  

  ๒.๑  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รูป/คน  

  ๒.๒ จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

รูป/คน  

  ๒.๓ จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ รูป/คน  
๓ ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  
๔ แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย

กําหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ 
คะแนน 

 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๙๓ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑.๔   จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 
 
ผลการดําเนินงาน 
 

ท่ี รายการ หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา....................................... 
FTES  

๒ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา....................................... 

FTES  

๓ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา................................ 
(ใช้จํานวนท่ีปรับค่าเป็นระดับปริญญาตรีแล้ว)  

FTES  

๔ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา................................ 
(ใช้จํานวนท่ีปรับค่าเป็นระดับปริญญาตรีแล้ว)  

FTES  

๕ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา............................... 
(ใช้จํานวนท่ีปรับค่าเป็นระดับปริญญาตรีแล้ว)  

FTES  

๖ รวมจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของทุก
หลักสูตร 

FTES  

๗ จํานวนอาจารย์ท้ังหมด รูป/คน  
๘ สัดส่วนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํากลุ่มสาขา

สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ครุศาสตร์ (ข้อ ๖ หารด้วย ข้อ ๗) 
รูป/คน  

๙ ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน รูป/คน  
๑๐ ร้อยละของค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ  
๑๑ คะแนนผลการดําเนินงานหลักสูตร 

     ๑๑.๑ ร้อยละของค่าความแตกต่างไม่เกินร้อยละ ๑๐ = ๕  
คะแนน 

   ๑๑.๒ ค่าร้อยละของค่าความแตกต่างเกินร้อยละ ๒๐ = ๐ 
คะแนน 

   ๑๑.๓ ค่าร้อยละของค่าความแตกต่างต้ังแต่ ๑๐.๐๑ และ
ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ให้นํามาคิดคะแนน โดยใช้สูตรคํานวณหาค่า
คะแนน 

คะแนน  

    หมายเหตุ : การปรับค่าเป็นระดับปริญญาตรี คือ ๑.๘ x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 



    ๑๙๔           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

    
 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
  
  

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕   การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑. 
จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต
แก่นิสิตในคณะ 

  

๒. 
มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นิสิต 

  

๓. 
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษาแก่นิสิต 

  

๔. 
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จาก 
คะแนนเต็ม ๕ 

  

๕. 
นํ าผลการประ เ มินจาก ข้อ  ๔  มาปรั บปรุ ง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่ง
ให้ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนิสิต 

  



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๙๕ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๖. 
ให้ ข้อมูลและความรู้ ท่ี เ ป็นประโยชน์ ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

  

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๖ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๑๙๖           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๖   กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑. 
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวม
ของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
และการจัดกิจกรรม 

  

๒. 
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ดําเนิน
กิจกรรม ท่ีส่ ง เสริ ม คุณลั กษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ แห่ ง ช า ติ  ๕  ประการ  ให้ ค รบ ถ้ วน
ประกอบด้วย 
   ๑) คุณธรรม จริยธรรม 
   ๒) ความรู้ 
   ๓) ทักษะทางปัญญา 
   ๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   ๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

๓. 
จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นิสิต 

  

๔. 
ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเ มินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้ง
ต่อไป 

  

๕. 
ประเ มินความสํ า เร็ จตามวัต ถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

  

๖. 
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

  

 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๙๗ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๖ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๑ 
จุดแข็ง 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๑๙๘           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

 
องค์ประกอบท่ี ๒  งานวิจัย 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑.  
มีระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหารงานวิจัย ท่ี
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

  

๒.  
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในประเด็นต่อไปนี้ 
   -  ห้องปฏิ บั ติการวิจัยฯหรือห้องปฏิ บั ติงาน
สร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
   - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
ส ารสน เทศ ระบบรั กษาความปลอดภั ย ใน
ห้องปฏิบัติการ 
    - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การ
จัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor) 

  

๓. 
จัดสรรงบประมาณของคณะ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

  

๔. 
 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  
 

  



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๙๙ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๕.  
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

  

๖.  
มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๖ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๒๐๐           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 
ผลดําเนินงาน 
 

ท่ี รายการ หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ จํานวนอาจารย์ประจํา (นับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ) 
รูป/คน  

๒ จํานวนนักวิจัย (นับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษา
ต่อ) 

รูป/คน  

๓ จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด (นับเฉพาะท่ี
ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

รูป/คน  

๔ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกท้ังหมด บาท  
    ๔.๑ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน บาท  
    ๔.๒ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก บาท  

๕ แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
กําหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ๒๕,๐๐๐ 

คะแนน  

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
  
  

 
 
 
 
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๒๐๑ 
 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ผลงานวิชาการ 
 

ท่ี รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
๑ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๐.๒๐ เรื่อง  
๒ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๐.๔๐ เรื่อง  
๓ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๐.๖๐ เรื่อง  
๔ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๐.๘๐ เรื่อง  
๕ จํานวนผลงานวิชาการท้ังหมดท่ีตีพิมพ์มีค่าน้ําหนัก ๑.๐๐ เรื่อง  

๕.๑ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ เรื่อง  
๕.๒ จํานวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร เรื่อง  
๕.๓ จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่ง 
      ทางวิชาการแล้ว 

เรื่อง 
 

๕.๔ จํานวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้  
      ดําเนินการ 

เรื่อง 
 

๕.๕ จํานวนตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทาง 
      วิชาการแล้ว 

เรื่อง 
 

๕.๖ จํานวนตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ 
      ประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมิน  
      ตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 
 

 
ผลงานสร้างสรรค์ 

 

ท่ี รายการ หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ําหนัก ๐.๒๐ ชิ้นงาน  
๒ จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ําหนัก ๐.๔๐ ชิ้นงาน  
๓ จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ําหนัก ๐.๖๐ ชิ้นงาน  
๔ จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ําหนัก ๐.๘๐ ชิ้นงาน  
๕ จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ําหนัก ๑.๐๐ ชิ้นงาน  
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ผลการดําเนินงาน 
 

ท่ี รายการ หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รูป/คน  
๒ ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ของ

อาจารย์ประจํา 
ผลรวม 

ถ่วงน้ําหนัก 
 

๓ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการ/ผลงาน
สร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจํา 

ร้อยละ 
 

๔ แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย  
กําหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ 

คะแนน 
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
  
  

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๒ 
จุดแข็ง 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
จุดท่ีควรพัฒนา 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๒๐๓ 
 

 
 องค์ประกอบท่ี ๓    การบริการวิชาการ  
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑   การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑. 
จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

๒. 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการ
จัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม 

  

๓. 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ อย่าง
น้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 

  

๔. 
ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 

  

๕. 
นําผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

  

๖. 
คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบัน 

  

 
 
 
 



    ๒๐๔           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๖ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๓ 
จุดแข็ง 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๒๐๕ 
 

องค์ประกอบท่ี ๔   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑. 
กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุ บํารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

๒. 
จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
กําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผน 

  

๓. 
กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

๔. 
ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุ บํารุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

๕. 
ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุ บํารุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

๖. 
เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  

๗. 
กําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๖-๗ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๔ 
จุดแข็ง 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๒๐๗ 
 

องค์ประกอบท่ี ๕    การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑. 
พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสถาบันรวมท้ัง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับ
สถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

๒. 
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน 

  

๓. 
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัย ท่ี ไ ม่สามารถควบคุมได้ ท่ีส่ งผลต่อการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

  

๔. 
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง ๑๐ 
ประการท่ีแสดงผลการดําเนินงานอย่างชัดเจน 

 
 
 

 

๕. 
ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ

  



    ๒๐๘           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
๖. 
การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

  

๗. 
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

  

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๕-๖ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๗ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๒๐๙ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๒   ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑. 
มีระบบและกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

  

๒. 
มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้
เป็นไปตามระบบท่ีกําหนดในข้อ๑ และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุก
ภาคการศึกษา 

  

๓. 
มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

  

๔. 
มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม มคอ.๗ ตาม
กําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
ให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

  

๕. 
นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีข้ึน
อย่างต่อเนื่อง 

  

  ๖.  
มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ทุ ก ห ลั ก สู ต ร ผ่ า น
องค์ประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน 

  

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๓ - ๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๖ ข้อ 
 
 



    ๒๑๐           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๕ 
จุดแข็ง 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
จุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๒๑๑ 
 

 
บทท่ี ๓  

สรุปผลการประเมิน 
 

๓.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค ๒ สถาบันเฉพาะทางลักษณะท่ี ๒ สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี ๑      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑          
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒          
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓          
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔          
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕          
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖          
เฉล่ียคะแนน องค์ประกอบท่ี ๑     
องค์ประกอบท่ี ๒     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓     
เฉล่ียคะแนน องค์ประกอบท่ี ๒     
องค์ประกอบท่ี ๓     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑     
เฉล่ียคะแนน องค์ประกอบท่ี ๓     
องค์ประกอบท่ี ๔     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑     
เฉล่ียคะแนน  องค์ประกอบท่ี ๔     
องค์ประกอบท่ี ๕     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒     
เฉล่ียคะแนน องค์ประกอบท่ี ๕     
เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี 
(๑๓ ตัวบ่งช้ี) 

   บรรลุ........... 
ไม่บรรลุ........ 

 
 



    ๒๑๒           คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                 
 

๓.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
ตัวบ่งช้ี ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวน

การ 
ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

คะแนน
เฉล่ีย 

๐.๐๐-๑.๕๐ การดําเนินงาน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑-๒.๕๐ การดําเนินงาน
ต้องปรับปรุง 
๒.๕๑-๓.๕๐ การดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 
๓.๕๑-๔.๕๐ การดําเนินงาน
ระดับดี 
๔.๕๑-๕.๐๐ การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

๑ ๖ ๑.๒ (......) 
๑.๓ (......) 
๑.๔ (......) 

๑.๕ 
(......) 
๑.๖ 
(......) 

๑.๑ (......)   
 

๒ ๓ ๒.๒ (......) ๒.๑ 
(......) 

๒.๓ (......)   

๓ ๑  ๓.๑ 
(......) 

   

๔ ๑  ๔.๑ 
(......) 

   

๕ ๒  ๕.๑ 
(......) 
๕.๒ 
(......) 

   

รวม ๑๓      
ผลการประเมิน      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๑๔                                                                                  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

 
 

ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๗  เม่ือวันที่ ๒๙ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 

ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับน้ีต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด คําส่ัง หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี

ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
ข้อ ๔  ในข้อบังคับน้ี  
 “สถาบัน” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 “ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 

วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย์ วิทยาลัย กอง สํานักงานประกันคุณภาพ สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน สํานักงานพระสอนศีลธรรม สํานักงานสภามหาวิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทย
บริการ  

 “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” หมายความว่า การติดตาม การควบคุม การตรวจสอบ
และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 



          

       ภาคผนวก                                                                                                            ๒๑๕ 
 

 

 “การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก” หมายความว่า การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาซึ่งกระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
หรือผู้ประเมินภายนอก 

 “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงกระทําโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัย 

 “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก” หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงกระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้
ประเมินภายนอก 

 ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 
 

หมวดที่ ๒ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ข้อ ๖  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 (๑) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพ

และมาตรฐานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 (๒) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เป็นการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายนอก เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๗  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมพันธกิจท้ัง ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย คือ การจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งน้ี 
ให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย และหลักการและแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 

 

หมวดที่ ๓ 
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  ได้แก่ อธิการบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี และคณบดี  
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา จํานวนไม่เกินส่ีรูปหรือคน ซ่ึง

อธิการบดีแต่งต้ังโดยคําแนะนําของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
(๖) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ

ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ   



 

๒๑๖                                                                                  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

คณะกรรมการตามข้อ ๘ (๔) ดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ปี แต่อาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้ 
     ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๘ (๔) พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระและได้มีการแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่ง
แทนแล้ว  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลือของผู้ซ่ึงตนแทน 
 ข้อ ๙  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีอํานาจและหน้าท่ี ดังน้ี 

(๑) กําหนดนโยบาย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาวางระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๓) กํากับและดูแลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
(๔) กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการประกันคุณภาพ เพื่อมอบให้ส่วนงานที่ดูแลด้านการ

พัฒนาบุคลากรนําไปปฏิบัติ 
(๕) กําหนดแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามนโยบายการประกันคุณภาพ 
(๖) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
(๘) อนุมัติรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพท้ัง

ภายในและภายนอก 
(๙) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก

ของมหาวิทยาลัย แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
(๑๐) กํากับและติดตามการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
(๑๑) แต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลเพื่อทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจ

และหน้าท่ีของคณะกรรมการ  
(๑๒) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่าปีละส่ีคร้ัง  วิธีการประชุม ให้นํา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ ๑๑ สํานักงานประกันคุณภาพดําเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบาย ระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๒ ให้มีคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี สํานักทะเบียนและ
วัดผล สํานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขต     
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ศูนย์ และวิทยาลัย มีอํานาจและหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งอธิการบดีแต่งต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่าปีละส่ีครั้ง  วิธีการประชุมให้นํา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้
จัดสรรเป็นการเฉพาะและเพียงพอต่อการดําเนินงาน 



          

       ภาคผนวก                                                                                                            ๒๑๗ 
 

 

หมวดที่ ๔ 
 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

   ข้อ ๑๔ ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยต้องดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
 ในกรณีท่ีส่วนงานมีผลการประเมินไม่ผ่านในการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจําปีและให้มีผลกระทบต่อ
การขอเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ก็ได้ 
 ข้อ ๑๕ กระบวนการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต้องดําเนินการทุกรอบปีการศึกษา และให้นํา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๕ 
 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 ข้อ ๑๖ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
  (๑) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําแผนประจําปีด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  (๒) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยท่ี
ครอบคลุมการดําเนินงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  (๓) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ดําเนินการโดยคณะกรรมการคณะ
หน่ึงท่ีแต่งต้ังโดยอธิการบดี  
  (๔) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พร้อมท้ังเปิดเผย
ต่อสาธารณชน 
  (๕) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษานําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
พร้อมทั้งแผนงานในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
  (๖) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากํากับและติดตามการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๗ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน 
  (๑) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานจัดทําแผนประจําปีด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนประจําปีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  (๒) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ให้
ครอบคลุมการดําเนินงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 



 

๒๑๘                                                                                  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

  (๓) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน ดําเนินการโดยคณะกรรมการคณะหน่ึง
ที่แต่งต้ังโดยอธิการบดี  
  (๔) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของส่วนงาน เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กําหนด   
  (๕) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานนําเสนอผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน พร้อมทั้งแผนงานในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อรับทราบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
  (๖) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากํากับและติดตามการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน 
 ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษานําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
พร้อมทั้งแผนงานในการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อ ๑๙ ในกรณีท่ีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี  ให้อธิการบดีเป็นผู้มี
อํานาจในการวินิจฉัยช้ีขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
 

     (พระธรรมสุธี) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 



          

       ภาคผนวก                                                                                                            ๒๑๙ 
 

 



 

๒๒๐                                                                                  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

 



 

 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลยั 

บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
 

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ประยุกต์พระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
 

อัตลักษณ์บัณฑิต 

มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 

สํานักงานประกันคุณภาพ 
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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