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 ประวตัิความเปนมาโดยยอ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง   

เปดการเรียนการสอนหลายสาขาวิชา ไดแก สาขาเทคโนโลยีการประมง สาขาวิทยาศาสตรทางทะเล สาขา

สิ่งแวดลอม สาขาศึกษาท่ัวไปและสาขาเทคโนโลย ี

ตอมาสาขาเทคโนโลยี ไดแยกสวนงานการศึกษาออกจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง  

เปนสวนงานภายในวิทยาเขตตรัง โดยใชชื่อวา “คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี” เพ่ือการจัดการเรียน

การสอนท่ีมุงเนนทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

- ขยายโอกาสทางการศึกษาทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี นําไปสูการมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคมและประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชายฝงอันดามัน 

- สรางงานวิจัยดายวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีตอบสนองตอความตองการของสังคม       
ท้ังระดับพ้ืนท่ีและระดับชาติ 

- เผยแพรและใหบริการวิชาการแกสังคมท้ังในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
- ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

 

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (Faculty of Engineering and Technology)     

ไดผานการพิจารณามีมติเห็นชอบ จากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย           

เพ่ือพิจารณาจัดตั้ง ซ่ึงจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี    

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไดมีมติเห็นชอบใหโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี เปนสวนงาน

ภายในและสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๕๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๕  

สิงหาคม ๒๕๖๐ ไดมีมติอนุมัติจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี เปนสวนงานภายในของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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ประวัติความเปนมาการจัดการเรียนการสอน 

- พ.ศ.๒๕๕๒  

เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา-วิศวกรรมประมง  

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

- พ.ศ.๒๕๔๔  

เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
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หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- พ.ศ.๒๕๕๐  

เปดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- พ.ศ.๒๕๕๑  

เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- พ.ศ.๒๕๕๑  
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หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- พ.ศ.๒๕๕๓  

เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- พ.ศ.๒๕๕๔  

เปดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- พ.ศ.๒๕๕๘  

เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- พ.ศ.๒๕๕๘  
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 ปรชัญาการศึกษา 

“สรางสรรคสังคม สงเสริมปญญา พัฒนางานวิจัย ใสใจเทคโนโลย”ี 

 ปณธิาน 

“ดวยปณิธานท่ีตั้งม่ันจะเปนภูมิพลังแหงปญญาของแผนดิน มหาวิทยาลัยแหงนี้จะผลิตบัณฑิต ท่ีรูจริง 

ปฏิบัติไดเปยม ดวยคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสรางสรรคสังคมและประเทศชาต”ิ 

 วิสัยทัศน (Vision) 

เปนศูนยกลางในการผลิตบัณฑิตดานวิศวกรรม พลังงาน สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี โดยเนนพัฒนา

ดานวิชาการและเชี่ยวชาญปฏิบัติ พรอมท้ังสรางงานวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการของภูมิภาคฝงอันดามัน    

 พันธกิจ (Mission) 
 ๑. มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีเชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี และมี

ความสามารถพรอมเขาสูตลาดแรงงานท้ังในและตางประเทศ 

   ๒. สงเสริมงานวิจัยทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือสรางองคความรูใหม ท่ีนําไปสูการ

แกปญหาและพัฒนาประเทศ 

  ๓. บริการทางวิชาการแกสังคม เพ่ือใหประชาชนมีความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

  ๔. สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษภูมิปญญาไทย และสิ่งแวดลอม 

  เปาประสงค   

1. มีบัณฑิตดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ พรอมตอบสนองความตองการท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

2. ประชาชนในภูมิภาคฝงอันดามัน มีโอกาสทางการศึกษา และสามารถสรางองคความรู ทางดาน
วิศวกรรมเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3. มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ทางดานวิศวกรรมเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดลอม             
ท่ีตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาของภูมิภาคในฝงอันดามัน  

4. ประชาชนในภูมิภาคฝงอันดามัน ไดรับการบริการวิชาการทางดานวิศวกรรมเทคโนโลยี 
พลังงาน และสิ่งแวดลอม 
 

 อัตลกัษณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั  

“บัณฑิตนักปฏิบัติ” 

 เอกลักษณ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

 “เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ” 
 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 7 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

 โครงสรางองคกร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 8                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

 ขั้นตอนการจดัทํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เริม่ตน 

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการระบบประกันคณุภาพ

การศึกษา ศรีวิชัย QA 

              หนวยประกนัคณุภาพ 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการใชงาน 

ระบบฐานขอมลูดานการประกันคณุภาพการศึกษา 

ระดับอดมศึกษา 

กําหนดเปาหมายคณุภาพ KPI ระดบัหลักสตูร/ ระดับคณะ 

เสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

 

             หนวยประกนัคณุภาพ 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

 

หลกัสตูร /หนวยประกนัคณุภาพ 

สงเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

ใหคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ กอนวันตรวจ  

ประมาณ 1 สัปดาห 

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการแจงผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา

ภายใน ระดบัหลกัสตูร 

เสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดบัหลกัสตูร 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสตูร  

ฉบับสมบูรณ  เสนอคณบดีลงนาม 

              หลกัสตูรทกุหลกัสตูร 

 คณะกรรมการตรวจประเมนิฯ 

              หลกัสตูรทกุหลกัสตูร 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 9 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ  

ฉบับสมบูรณ  เสนอคณบดีลงนาม และกรอกขอมูลในระบบ 

CHE QA ONLINE 3D พรอมท้ังใหประธานกรรมการยืนยันสงผล

การประเมินฯ 
 

สงรูปเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัคณะ  

ฉบับสมบูรณ  ใหกับกองวิเทศสัมพันธและประกันคุณภาพ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

นําผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร          

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัคณะ 

 

สงเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัคณะฯ 

ใหคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ กอนวันตรวจ  

ประมาณ 1 สัปดาห 

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ 

เสนอรายช่ือคณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน  ระดบัคณะ 

หนวยประกนัคณุภาพ 

หลักสตูรกรอกรายงานการประเมนิตนเองผานระบบ  
CHE QA Online 3D  

พรอมท้ังใหประธานกรรมการยืนยนัสงผลการประเมินฯ 

 

 

 

 หลกัสตูรทกุหลกัสตูร/ประธาน 

หลักสตูรจดัทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

ตามผลการประเมิน ระดับหลักสตร 

 

 

 

 หลกัสตูรทกุหลกัสตูร 

หนวยประกันคณุภาพนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตามผลการประเมินระดับหลักสตูร เขาเสนอวาระพิจารณา

คณะกรรมการประจําคณะ  
 

 

 

 หนวยประกนัคณุภาพ 

หนา 10                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สิน้สดุ 

หนวยประกันคณุภาพสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับคณะ พรอมท้ังขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินฯ เขาประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และ

คณะกรรมการประจําคณะ ในวาระพิจารณา  

หนวยประกันคณุภาพจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระดับคณะ และนําเขาประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  

  

             หนวยประกนัคณุภาพ 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 11 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

 
 

1. เหตผุลและความจาํเปนของการประกนัคุณภาพการศกึษา ระดบัอดุมศกึษา 

1.1 ความจําเปนของการประกนัคณุภาพการศกึษา 

ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ ท้ัง 4 

ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบัน มีปจจัยภายใน

และภายนอกหลายประการท่ีทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองเรง

ดําเนินการปจจัยดังกลาวคือ 

1)  คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโนมแตกตางกันมากข้ึน ซ่ึงจะ 

กอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2)  ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาขามพรมแดน  

และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปนผลจากการรวมตัว 

ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงท้ังสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3)  สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองสรางความม่ันใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรู 

และผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากข้ึน ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถ 

ในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพ

ชีวิตความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 

4)  สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนได 

สวนเสีย ท้ังนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 

5)  สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (participation) มี

ความโปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให 

สถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7)  คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2549  

เพ่ือเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดยทุก 

หนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8)  กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนว

ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให

บทที ่2 การประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

หนา 12                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพ ของบัณฑิต

ในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

9)  กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 

24  เมษายน  2554  เพ่ือเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตาม 

ประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 

10)  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ระดับ

บัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ 

 

1.2 วตัถปุระสงคของการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา 

สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1)  เพ่ือใหสถาบันไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศนและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน โดยระบบ 

ดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. และเปนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน

ระดับชาติและนานาชาติ 

2)  เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษา  

3)  ศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ กําหนดข้ึนโดยวิเคราะหเปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตางๆ วาเปนไปตามเกณฑ และไดมาตรฐาน 

4)  เพ่ือใหหลักสูตร คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา  และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ

ตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย  (targets)  และเปาประสงค

(goals) ท่ีตั้งไวตามจุดเนนของตนเอง 

5)  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอนจุดแข็งจุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนา การ

ดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ

สถาบัน 

6)  เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษา

สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

7)  เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน 

สําหรับการสงเสริมสนับสนนุการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 13 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

2. กฎหมายที่เกีย่วของกับการประกนัคณุภาพการศกึษา 

2.1 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 

ที่เกี่ยวของกับการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2545  ไดกําหนด  

จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน  โดยกําหนดรายละเอียดไว            

ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 

และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ

สถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน 

การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ี

กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา กําหนดใหมีระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 

บริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องมีการจัดทํารายงานประจําป ท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาและเปดเผยตอ

สาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   

การประกันคุณภาพภายนอก  เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการติดตาม  และ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความมุงหมายหลักการ และ         

แนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ ซ่ึงประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน)” หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกอยางนอย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ป นับต้ังแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมิน           

ตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 

 

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.  2551-2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา  

และแกปญหาอุดมศึกษาท่ีไรทิศทาง  ซํ้าซอน  ขาดคุณภาพ  และขาดประสิทธิภาพ  โดยใชกลไกการประเมิน  

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ  กลาวคือ  ใหมีการสรางกลไกการ  ประเมิน 

คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเนนระดับ การศึกษาท่ี 

ตางกัน รวมท้ังมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกัน ตามความ

หลากหลาย ท้ังการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถ่ิน การขับเคลื่อน

หนา 14                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ภาคการผลิตในชนบท ทองถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน  ซ่ึงระบบอุดมศึกษาแตละ

กลุมเหลานี้จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา  และสงผลกระทบท่ีเปนประโยชนตอประเทศอยางมี

นัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนอง ตอยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศดีข้ึน สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถปรับจํานวนของ

บัณฑิตในสาขาท่ีเปนความตองการของสังคม  ลดการวางงาน  โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลานี้มีกลไก

รวมกันในการประกันคุณภาพ  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถตอยอด  ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุมและ         

ในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ท่ีนักศึกษาและสาธารณะ

ใหความเชื่อถือ  เปนฐานและเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ  และการสนับสนุนจากภาคเอกชน  

รวมท้ังการโอนยายหนวยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปดั งกล าว  กระทรวง ศึกษาธิการได มีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป  2554 กําหนดประเภทหรือกลุ ม

สถาบันอุดมศึกษา เปน 4 กลุม คือ 

กลุม  ก  วิทยาลัยชุมชน  หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี  

จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถ่ิน เพ่ือเตรียมกําลังคนท่ีมีความรูเขาสูภาคการผลิตจริง ในชุมชน 

สถาบันสนบัสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน  เชน  แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร  เปนแหลงเรียนรูท่ี 

สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตร ี

เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ

ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และ บุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับ

การดํารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได 

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุม 

สาขาวิชา ท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมท้ัง 

สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู 

ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนท้ังสองดาน รวมท้ังสถาบันอาจมี

บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 

ลักษณะ คือ ลักษณะท่ี 1 เปนสถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะท่ี 2 เปนสถาบันท่ีเนนระดับ 

ปริญญาตร ี

กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ ปริญญาเอก 

หมายความถึง  สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ ปริญญาเอก และเนนการทํา

วิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตท่ีเปนผูนําทางความคิด

ของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากลมุงสรางองคความรู

ทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมิน

คุณภาพใหสอดรับกับการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 15 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับท่ี  11  (พ.ศ.2555-2559)  กําหนดใหอุดมศึกษาไทย  

ในชวงป  2555-2559  ตองมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดเพ่ือเปนแหลงความรูท่ีตอบสนองการแกไขปญหา 

วิกฤติและชี้นําการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติและทองถ่ินโดยเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึนภายใต

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตองสงเสริมการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลกโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ  ผลิตกําลังคนท่ีมีศักยภาพ

ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน สามารถทํางานเพ่ือดํารงชีพ ตนเอง และเพ่ือชวยเหลือสังคม            

มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะท้ังรางกายและจิตใจรวมท้ังพัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพและ

ผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารยพัฒนาวิชาชีพอาจารยใหเปนท่ียอมรับของสังคมมีการจัดการ เพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใชความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐานการผลิตและ

การบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของประเทศไทย ท้ังนี้โดย

อาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อน

วิสัยทัศนป 2559 “อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนา

ชาติอยางยั่งยืนสรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 

2555-2559) บนพ้ืนฐาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุงสู

คุณภาพอุดมศึกษาระดับ นานาชาต”ิ 

 

2.3 มาตรฐานการอดุมศกึษา 

ท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 

ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดาน 

การสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอยท้ัง 3 ดานนี้อยูในมาตรฐาน

การศึกษาของชาติท่ีประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกัน คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคน

ไทยท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 แนวการ

สรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู  แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความ

สอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาของชาต ิ

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเปนมาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการการอุดมศึกษา          

ไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เพ่ือนําไปสูการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งท่ีแตกตางกันไดอยาง          

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพ และความ

พรอมในการจัดการศึกษา  และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  และกําหนด 

กลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม  ไดแก  กลุม  ก  วิทยาลัยชุมชน  กลุม  ข  สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี  

หนา 16                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

กลุม  ค  สถาบันเฉพาะทาง  และกลุม  ง  สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ          

พ.ศ.2552 เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละ           

ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ  และสาขาวิชาตองเปนไป          

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2.4 กฎกระทรวงวาดวยระบบหลกัเกณฑและวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา 

หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มีผลบังคับใช  สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา           

ไดเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณ               

แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุม เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบ

กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)          

ซ่ึงตอมาไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติ สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ ระบุให 

ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมท้ังใหมีการประเมินผลและติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายในหรือโดยหนวยงานตนสังกัด           

ท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษา  เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอกรวมถึง 

สนับสนุนใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษาข้ึนในแตละคณะวิชา              

หรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก 

และประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ.2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการ           

การอุดมศึกษา จึงไดจัดทํา กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระสําคัญ เก่ียวกับระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ 

พ.ศ.2545 ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง ตอมาในป 2553 

กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา          

พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ของการศึกษาทุกระดับ            

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 17 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ไวในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับใหคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาท่ีหลัก           

2 ประการ คือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 

ภายในระดับอุดมศึกษาเพ่ือสงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพ  ภายในระดับอุดมศึกษา          

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

อยางตอเนื่อง  นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนใหระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดวยการประเมิน

คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดให         

มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับ 

อุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปดเผยผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

 

3. การประกนัคุณภาพการศกึษา 

กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักด ี      

ถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและ 

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพ่ือเปนแนวทาง          

ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพ           

ทางวิชาการ (academic  freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional  autonomy)  

และความพรอมของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ          

ท่ีตรวจสอบได (accountability) ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม        

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 

ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติสนับสนุนทรัพยากร  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล         

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา

ระดับปริญญา  ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายท่ีเก่ียวของ  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาท่ีรวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

หนา 18                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

3.1 แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

3.1.1 ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 

ดวยกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 33  

ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ

ดําเนินการของสถานศึกษาเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่องและเตรียมความพรอม เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับระดับการพัฒนาของ

สถาบัน  โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลาย ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบ

เฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาข้ึนเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใด จะตองมีกระบวนการทํางานท่ีเริ่มตนจาก

การวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนิน

ภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่องขณะเดียวกันก็เปนหลักประกัน            

แกสาธารณชนใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพหลักการท่ีสําคัญ  

ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีดังตอไปนี้ 

1)  สงเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตความสอดคลองกับหลักเกณฑ 

ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

2)  เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมปจจัยนําเขา และกระบวนการ ซ่ึงสามารถ 

สงเสริมและนําไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ  

3)  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหมประกอบดวยการประกัน 

คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใชในปการศึกษา 2557 

     - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ 

       การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินฯ  

       จะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถ  

       สงเสริมสนับสนนุ กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนดสะทอนการจัดการศึกษา 

       อยางมีคุณภาพ 

     - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน  เปนการดําเนินการประกัน        

       คุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพ 

       ทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงจะประเมินตามระบบประกัน 

       คุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบันตองการใหคณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพ        

       และประเภทของกลุมสถาบัน ซ่ึงเปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ  

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 19 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

4)  ใหอิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

5)  เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนท่ีกําหนดและเปนนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบมาตรฐาน 

          คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ.     

       เพ่ือไมใหเปนการทํางานซํ้าซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของหนวยงาน 

 

3.1.2 มาตรฐาน ตวับงชีแ้ละเกณฑประเมนิคณุภาพ 

มาตรฐานท่ีเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  คือ  มาตรฐานการอุดมศึกษา          

ในขณะเดยีวกันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

อีกมาก เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษามาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติ

ราชการตามมิติดานตางๆ  ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.)  ในกรณีมหาวิทยาลัย

ของรัฐ เปนตน 

กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือตัวบงชี้เชิงปริมาณและตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1)  ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมิน ตัวบงชี้เปน 5 

ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีท้ังการนับจํานวนขอและระบุวา  ผลการ

ดําเนินงานไดก่ีขอไดคะแนนเทาใด กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหถือวา

ได 0  คะแนน  และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามท่ีไดคณะหรือสถาบันดําเนินการ  และกรรมการ

ประเมิน  (peer  review)  จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ  รวมกันกอนท่ีจะบันทึกคะแนน  โดยมีระดับ

คะแนนอยูระหวาง 0-5 

 2)  ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนนระหวาง  

1  ถึง  5  โดยเปนคาตอเนื่อง  (มีจุดทศนิยม)  สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  (ซ่ึงอยูในรูป

รอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยท่ีแตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละ 

หรือคาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนนเต็ม 5  ไว 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไดกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ นําไปใชเปนแนวทาง (Guideline) ในการ

จัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแตละสถาบันตามความสมัครใจภายใตการกํากับ ดูแลของ            

สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ          

ของการอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการ  ไดแก  (1)  พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต  (2)  พันธกิจ 

ดานการวิจัย  (3)  พันธกิจดานการบริการวิชาการ  (4)  พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ 

การบริหารจัดการ  สําหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเนนพันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ 

สวนพันธกิจดานอ่ืนๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปนตัวบงชี้ในระดับคณะและสถาบัน            

จะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมท้ังการบริหารจัดการไดท้ังหมดซ่ึงสามารถชี้วัดคุณลักษณะ          

หนา 20                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของกับพันธกิจเหลานั้น           

ไดท้ังหมด  ในบทท่ี  4  ถึงบทท่ี  6  ของคูมือฉบับนี้  จึงไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษานําไปเปนกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพ  การศึกษาภายในตั้งแต               

ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับสถาบัน  การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบ             

การประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพเพ่ือใหสามารถสงเสริมสนับสนุนกํากับติดตาม         

การดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด  สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและตัวบงชี้ท่ีพัฒนาข้ึน               

ควรเชื่อมโยงหรือเปนเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เนนท่ีปจจัยนําเขา  และกระบวนการ  ซ่ึงภายใตตัวบงชี้ท่ีเปนกระบวนการใหสามารถสะทอนผลลัพธของ            

การดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวดวย 

 

3.1.3 กลไกการประกนัคณุภาพ 

ในดานของกลไกการประกันคุณภาพผูท่ีมีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จและ

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคือคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบันท่ีจะ 

ตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ       

โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมิน  และกระตุน          

ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการ  หรือหนวยงานนี้  คือ

การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมท้ังกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับ          

คณะและสถาบันระบบประกันคุณภาพท่ีใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน  ตั้งแต

ระดับบุคคล  ระดับหลักสูตร  ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน  โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพ          

ในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน  แตท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้  ตองประสานงานและ

ผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 

 

3.1.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 

การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ  การวัดและ

วิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูล            

และระบบสารสนเทศท่ีเปนจริง  ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล  ระดับหลักสูตร  คณะวิชา  และ

สถาบัน  ตลอดจนเปนขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว  ดังนั้น  ระบบสารสนเทศท่ีดี  มีประสิทธิภาพ 

จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  และสงผลตอคุณภาพ           

ในทุกข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน  การปฏิบัติงาน  การตรวจสอบประเมิน  ตลอดจนถึง         

การปรับปรุงและพัฒนา 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 21 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

4. ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศกึษากบัการประกนัคุณภาพการศกึษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 

ท่ีวาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา  มาตรา  34  ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ี  

พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง

วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใชเปน

กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงานเพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบาย

การพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้ไดใชมาตรฐาน 

การศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนาโดยมีสาระสําคัญท่ีครอบคลุมเปาหมาย          

และหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย และเปนมาตรฐานท่ีคํานึงถึงความหลากหลาย         

ของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและมาตรฐาน 

ของการปฏิบัติงานได 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ  อาทิ  เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา  หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล

หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเ ก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ         

การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการ

และวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความ

ทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากลซ่ึงทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุนคลองตัวและ

ตอเนื่องในทุกระดับการศึกษาตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด ท้ังมาตรฐาน 

การศึกษาระดับชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสัมพันธกับมาตรฐานและ

หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ  รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ           

จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพท่ีพัฒนาข้ึนตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ          

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ท้ังนี้ ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ 

ท่ีเก่ียวของ และการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพท่ี 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 22                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

แผนภาพที ่1.1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 
5. ความเชื่อมโยงระหวางการประกนัคณุภาพภายในและการประเมนิคุณภาพ 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพมีการตรวจสอบติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบประกัน

คุณภาพภายในจึงตองดูแลท้ังปจจัยนําเขา (input)  กระบวนการ  (process)  และผลผลิตหรือผลลัพธ  

(output/outcome) ซ่ึงตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเนนการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น

ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน  โดยได

เชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพท่ี 1.2 

 

 

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 23 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

แผนภาพที ่1.2  ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
จากแผนภาพท่ี 1.2 จะเห็นวา เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว 

จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใชรูปแบบการจัดทํารายงาน

ประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ  

(CHE QA Online)  ซ่ึงเปนการบันทึกผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน  

ตั้งแตการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานเอกสารอางอิงการประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพ เพ่ือนําเสนอสภาสถาบันหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานท่ีเก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชน            

ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูลเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน  การติดตามตรวจสอบ

ของตนสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุมลึก สะทอนภาพ 

ท่ีแทจริงของสถาบันในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับหลักสูตร การดําเนินการของคณะและสถาบัน เพ่ือการ 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใชสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 24                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

 

 

1. พฒันาการของระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

เปนท่ีทราบกันดีวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเปนตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง           

ตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ

ความรูและทักษะในอนาคตท่ีตลาดงานตองการและพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้นระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด

ปจจุบัน  ระบบการประกันคุณภาพภายในเขาสูรอบท่ีสาม  (2557-2561)  และระบบการประเมินคุณภาพ 

ภายนอกเขาสูรอบท่ีสี่ (2558-2562) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใชมาตั้งแต 

ปการศึกษา 2550 เปนระบบแรกท่ีใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงไดนําไปใชในการประเมินผลการดําเนินงาน 

ในทุกปการศึกษาและใหสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินท่ีสะทอนเอกลักษณของแตละ           

สถาบัน ในรอบแรกนี้ตัวบงชี้ประเมินผลการดําเนินงานมีท้ังตัวบงชี้ท่ีเปนปจจัยนําเขากระบวนการและผลผลิต 

หรือผลลัพธโดยครอบคลุมองคประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน 

การอุดมศึกษาและมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบงชี้การประเมิน

คุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. 

ภายใตหลักการสําคัญคือไมเปนภาระซํ้าซอนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบงชี้ท่ีพัฒนาข้ึน

สามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ  คือ  ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  และผลผลิต

หรือผลลัพธ  อีกท้ัง  ยังมีความสมดุลระหวางมุมมอง  การบริหารจัดการท้ัง  4  ดาน  คือ  ดานนักศึกษาและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม ในสวน

ของเกณฑการประเมิน  มีท้ังเกณฑท่ัวไปท่ีใชกับทุกสถาบันและท่ีแยกใชเฉพาะกับสถาบันท่ีมีจุดเนนตางกัน

ไดแก  สถานท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  สถาบันท่ี            

เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเพียงอยางเดียว เนื่องจาก          

ในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงยังไมมีกระบวนการทํางานท่ีเนนวงจรคุณภาพอยางชัดเจนตัวบงชี้

สวนใหญจึงเปนตัวบงชี้ท่ีเนนกระบวนการ   

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก 

โดยนําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.  2550-2554) กฎกระทรวงวาดวย  ระบบ 

หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ 

บทที ่3 การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 25 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ภายนอกของ  สมศ.  กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ  ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ  (ก.พ.ร.)  ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเปนกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

อยางไรก็ตาม  การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายใน  รอบท่ีสองจะมุงเนนการประเมิน

เฉพาะปจจัยนําเขาและกระบวนการสําหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธนั้น  สํานักงานคณะกรรมการ               

การอุดมศึกษาไดนําตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสมศ. มาใชโดยถือเปนสวนหนึ่ง

ของตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการใหครบถวนทุกมิติของ

ระบบประกันคุณภาพคือปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ ท้ังนี้ เกณฑท่ีพัฒนาข้ึนในรอบนี้ยังมี

ความแตกตางจากรอบแรก คือ มีการกําหนดประเภทเกณฑมาตรฐานท่ัวไปท่ีใชกับทุกกลุมสถาบันอุดมศึกษา

และเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา  ไดแก  กลุม  ข  สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตร ี

กลุม ค 1 สถาบันเฉพาะทางท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค 2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเนนระดับปริญญาตร ี        

และกลุม  ง  สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

ตามนิยามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

2. การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในรอบใหม (พ.ศ. 2557-2561) 

ในป พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของหนวยยอยของการอุดมศึกษาท่ีทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตใหมี

คุณภาพ จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาโดย

ใหพิจารณาเพ่ิมเติมในสาระท่ีเก่ียวของในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-

2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมท้ังกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 

ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมี องคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามพันธกิจ 4 ดานของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาตัวบงชี้และ

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ดําเนินการไปพรอมกัน            

หากเปนตัวบงชี้ท่ีเนนกระบวนการจะตองมีการประเมินผลลัพธภายใตการดําเนินการตามตัวบงชี้กระบวนการ 

ดังกลาวดวย (process performance) ซ่ึงไดกําหนดหลักการพัฒนาไว ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 

4 อาจารย องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู เรียน และองคประกอบท่ี 6             

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุม เรื่อง

การสงเสริมพัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษา             

ในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทาง

วิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย  สื่ออุปกรณการเรียนการสอน  หองสมุด  และแหลงการเรียนรูตางๆ              

หนา 26                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  รวมท้ังคุณภาพบัณฑิต  ซ่ึงจะพิจารณา

จากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1             

การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 การทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบท่ี 5 การบริหาร จัดการตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะใหครอบคลุมการดําเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ 

แตละหลักสูตรท่ีคณะดูแล รวมท้ังกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย  

การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และองคประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการตัวบงชี้  และ

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  

ไดแก  มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษาประกอบดวยดานกายภาพ  ดานวิชาการ  

ดานการเงิน ดานการบริหารจัดการมาตรฐาน ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

ประกอบดวย ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทําบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังนี้  ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของสถาบัน  เพ่ือสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนของแตละคณะ  โดยครอบคลุมในดานกายภาพและภารกิจของสถาบัน  รวมถึงการ

ประกันคุณภาพในภาพรวม จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ  เพ่ือการควบคุม

คุณภาพ  การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

และระดับสถาบัน ใหไดขอมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ

แตละคณะ และภาพรวมของสถาบันอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและ

มาตรฐานท่ีตั้งไวอยางตอเนื่อง  เพ่ือจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน  เสนอตอ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบ อยางนอย

หนึ่งครั้งในทุกสามปตามกฎกระทรวงฯ  รวมท้ังการสรางความม่ันใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพ  บัณฑิตโดย

ผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและเพ่ือประกอบการ

พิจารณาข้ึนทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 อยางไรก็ตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหมนี้  จะมุงเนนท่ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 

หลักสูตรใหมีการดําเนินการตั้งแตการวางระบบคุณภาพการควบคุม คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ  เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุน 

กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะ  และสถาบัน  ใหเปนไปตามมาตรฐาน  และวิสัยทัศนท่ีสถาบัน 

อุดมศึกษากําหนด โดยใหสะทอนผลการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพมีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอน 

ของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพ        

ผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปการศึกษา มีความ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 27 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

เชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก  ท่ีจะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  รวมท้ังมี          

การประเมินคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพท่ีสะทอนผลของการผลิตบัณฑิตในแตละ          

ปการศึกษา เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไดออกประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑและ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2557  โดยระบุใหสถาบันอุดมศึกษา           

มีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ             

ความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษาเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง  สอดคลองกับบริบทของสถาบัน 

อุดมศึกษา และเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของและเตรียมความพรอม

เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ท้ังนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษา 

เลือกใชตองสนองตอเจตนารมณของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเปนระบบท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

พัฒนาข้ึน หรือเปนระบบท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลท่ีสามารถประกันคุณภาพไดตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ  

และสถาบัน เชน ระบบ AUN - QA  หรือ ระบบ EdPEx หรือ เปนระบบท่ีสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาข้ึนเอง 

ท้ังนี้ โดยผานการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา

พิจารณาใหความเห็นชอบ  ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาตองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอตนสังกัด         

เพ่ือพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณะ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และขอ 6 แหงกฎกระทรวง 

วาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 

3. กระบวนการและวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน (ปการศกึษา 2557-2561) 

เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนจึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน 

และเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

P  =  เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา  โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้ 

มาใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน กรณีใชระบบเปด-ปด ภาคการศึกษา 

แบบเดิม หรือตั้งแตเดือนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน   

D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือ เดือนท่ี 1-เดือนท่ี 12 

ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน-พฤษภาคม ปถัดไป หรือเดือนสิงหาคม-กรกฎาคม ปถัดไป)   

C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน-

สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ของปการศึกษาถัดไป 

หนา 28                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

A  =  วางแผนปรบัปรุงและดําเนินการปรบัปรุงตามผลการประเมิน  โดยคณะกรรมการบริหารระดับ 

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน  (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช งบประมาณ

กลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไว ดังนี้ 

1)  สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 

2)  สถาบันเก็บขอมูลระยะ  12  เดือนตามตัวบงชี้ท่ีไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online และ  

ใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกปท้ังระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 

3)  หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผานระบบ CHE QA Online 

4)  คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ 

5)  คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการ

ประเมินหลักสูตรท่ีไดประเมินไปแลว 

6)  สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตรผลการประเมินระดับคณะวิชามาจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองระดับสถาบัน 

7)  สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร คณะวิชา พรอมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน ในป

การศึกษาถัดไป 

8)  ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

คุณภาพภายในท่ีสถาบันแตงตั้ง (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจําป และแผนกลยุทธ  

9)  สงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online 

ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในทุกป 

การศึกษา ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาเปนผูแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมิน  และสงผลการประเมินใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผานระบบ

ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ  (CHE  QA  Online)  ท้ังนี้  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ 

หลักสูตร  1  ชุด  อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกันเชนหลักสูตร

สาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 29 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

สําหรับแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีสถาบันอุดมศึกษาตอง

ดําเนินการเปนประจําทุกป  คือ  หลักสูตรสามารถแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  หรือผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา  หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีข้ึนทะเบียนของ  สกอ.  และเปนคนกาวทัน         

ความทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตร และรายงานผานระบบ CHE QA ONLINE 

ในกรณีท่ีตองการเผยแพรหลักสูตร ท่ี มี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร กําหนดไวดังนี้ 

-  ผูประเมินคุณภาพภายในจํานวนอยางนอย 3 คน ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา           

       ท่ีขอรับการประเมิน  โดยเกินกวาก่ึงหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  และอยางนอย 

       หนึ่งคนของผูทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน   

   ท้ังนี้ ประธานกรรมการตองเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน  

-  คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ 

      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตรของแตละระดับการศึกษา 

เปนดังนี้ 

-  ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

   ระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

-  ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ             

   รองศาสตราจารยข้ึนไป 

-  ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ  

   ศาสตราจารยข้ึนไป 

ในกรณีท่ีประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบันไปใช          

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน กําหนดไวดังนี้ 

-  ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนอยางนอย 5 คน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของสถาบัน 

-  ประธานกรรมการประเมินฯ  เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบนัท่ีข้ึนทะเบียนประธาน 

   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการ 

   อุดมศึกษา  

 

 

หนา 30                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

-  กรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตร                   

   ผูประเมินของ สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผาน               

   การฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ  สกอ.  หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตร 

   ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน เปนดังนี้ 

1)  ประธานกรรมการ 

-  ผูท่ีเปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาข้ึนไปและมีประสบการณเปน              

   ผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ 

-  ผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป  และมีประสบการณเปน  

   ผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือ 

-  ผูท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม 

2)  กรรมการ 

-  กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาท่ีเปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

-  กรณีเปนฝายสนับสนุน  ตองทําหนาท่ีในระดับผูอํานวยการหนวยงานข้ึนไปมาแลว  

   นอยกวา 2 ป 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติ

ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาทราบรวมท้ัง

เปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน  เพ่ือใหเปนไปตามขอ 36 แหงกฎกระทรวง

วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 31 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

หมายเหต ุ: 

1. แนวทางการดําเนินการสําหรับหลักสูตรท่ีขอปดดําเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไมมีนักศึกษา

มาสมัครเรียนท่ีกําหนดไว  คือ  กรณีหลักสูตรท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติใหปดดําเนินการตองแจง

ให สกอ. รับทราบ  หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงคางอยู  อาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวยังตองทําหนาท่ี

อาจารยประจําหลักสูตรตอไปและจัดการเรียนการสอนจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จการศึกษา              

ท้ังนี้  สถาบันอุดมศึกษายังตองดําเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเปนประจําทุกป โดยประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  และองคประกอบท่ีเก่ียวของ  เฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการดําเนินการ              

เพ่ือนําผลท่ีไดมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาดําเนินการอ่ืนๆ  ตอไป  โดยคํานึงถึง 

ประโยชนจากการประเมิน  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเปนสําคัญ อนึ่ง               

การประเมินตนเองดังกลาวเปนการดําเนินการภายในของหลักสูตร  คณะ  หรือสถาบัน  โดยรายงานผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการดําเนินงาน ในการคํานวณคาคะแนนของหลักสูตรใหคิดเฉพาะ        

ตัวบงชี้ท่ีมีการประเมินเทานั้น และดําเนินการผานระบบ CHE QA Online 

2. หลักในการพิจารณาสําหรับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีเปนตัวบงชี้

กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบงชี้           

เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรท่ีเนนกระบวนการ เพ่ือใหผูประเมินนําไปใชในการตัดสินผลการประเมินใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน ใหยึดหลักการ คือ หลักสูตรควรกําหนดผลลัพธซ่ึงแสดงคุณภาพท่ีตองการจากกระบวนการ

ท่ีไดออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดําเนินงานท่ีนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา  ผลการ

ดําเนินงานท่ีเทียบกับผลลัพธท่ีกําหนด หากหลักสูตรไมไดผลลัพธตามท่ีตองการ ใหอธิบายวามีการปรับปรุง

วิธีการทํางานอยางไร เพ่ือนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ (หมายเหตุ : ใหพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม            

ไมควรพิจารณาแตละประเด็นยอย และกรณีจะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5 ตองมีคําอธิบายท่ีเห็นเปนรูปธรรม) 
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การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกร          

ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง

ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความ 

สามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี 2 ประเภท คือ 

 1. ความรูที่ฝงอยูในคน  (Tacit  Knowledge)  เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ  พรสวรรคหรือ  

สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ  เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมา          

เปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย  เชน  ทักษะในการทํางาน  งานฝมือ  หรือการคิดเชิงวิเคราะห

บางครั้งจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

 2. ความรูที่ชัดแจง  (Explicit  Knowledge)  เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม  ถายทอดได  โดยผาน  

วิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

 นพ. วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ

เปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน 

บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู  และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอ้ืออาทร

ระหวางกันในท่ีทํางาน 

    การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก   

(1) การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 

(2) การเสาะหาความรูท่ีตองการ 

(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 

(4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 

(5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ 

สกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 

(6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรบัปรุงเปนชุด 

ความรูท่ีครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 

   โดยท่ีการดําเนินการ  6  ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน  ความรูท่ีเก่ียวของเปนท้ังความรู         

ท่ีชัดแจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนท่ีเขาใจไดท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึก          

อยูในสมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยูในคน ท้ังท่ีอยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยู           

ในมือและสวนอ่ืนๆ  ของรางกาย  (ทักษะในการปฏิบัติ)  การจัดการความรูเปนกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่ง              

ทํารวมกันไมใชกิจกรรมท่ีทําโดยคนคนเดียว 

 

 

บทที ่4 นิยามศพัท 
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การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หมายถึง  การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณในลักษณะของรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  วารสารวิชาการ  หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย               

หรือระดับคณะ  และตองเปนผลงานท่ีผานการกลั่นกรอง  (Peer  review)  โดยมีบุคคลภายนอกสถาบัน            

รวมเปนกรรมการพิจารณาดวย 

การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน  (Benchmarking)  หมายถึง  วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 

บริการ  และวิธีการปฏิบัติกับองคกรท่ีสามารถทําไดดีกวา  เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุง

องคกรของตนเพ่ือมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ  

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร

ทรัพยากร  การปฏิบัติการ  ผลลัพธ  และการวิเคราะห  เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของสถาบัน

(organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 

(Alignment)  ซ่ึงการดําเนินการของแตละองคประกอบภายในระบบการจัดการ  ผลการดําเนินการ  มีความ 

เชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดบัความรวมมือระหวางประเทศ  หมายถึง  โครงการรวมมือระหวาง 

ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดบันานาชาต ิ หมายถึง การเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 

5 ประเทศ ท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดบัภูมภิาคอาเซยีน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ 

(อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงใน

ตางประเทศ 

อาเซยีน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (Association  of  South  East  Asian  

Nations)  มี  10  ประเทศ  ไดแก  บรูไน  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  สปป.ลาว  มาเลเซีย  พมา  ฟลิปปนส  

สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพรผลงานวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม  

วิชาการ  และบทความฉบับสมบูรณ    (Full  paper)  ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย 

ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ

จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย 

และมีบทความท่ีมาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย  3  หนวยงาน  และรวมกันแลวไมนอยกวา            

รอยละ 25 
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การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี              

ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  

(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย

ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับ  ในสาขาวิชานั้นๆ  

จากตางประเทศอยางนอยรอยละ  25  และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น  และบทความท่ี 

มาจากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25  

**บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ท่ีนําเสนอใหกองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการ 

จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก  ตองเปนฉบับสมบูรณ  (Full  Paper)  และไดรับการตีพิมพ  ซ่ึงสามารถอยูใน

รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหา

ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความ 

ขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

งานสรางสรรค  หมายถึง  ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ  ท่ีมีความเปนนวัตกรรม             

โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลอง          

หรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร  อันกอ          

ใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะ  ของอาเซียน           

งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวย ผลงานดานจติรกรรม ประติมากรรม  

ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง 

(Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมท้ังการแสดงรูปแบบตางๆ และ (3) 

วรรณศิลป (Literature) ซ่ึงประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ 

แนวโนม (Trends) หมายถึง สารสนเทศท่ีเปนตัวเลข ซ่ึงแสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ 

ผลลัพธของสถาบัน  หรือความคงเสนคงวาของผลการดําเนินการในแตละชวงเวลา  แนวโนมแสดงผลการ

ดําเนินการของสถาบันตามลําดับเวลา โดยท่ัวไปการแสดงแนวโนมไดจะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอยสามจุด

(ไมรวมคาคาดการณ)  ท้ังนี้  ในทางสถิติ  อาจจําเปนตองแสดงจํานวนขอมูลมากกวานี้เพ่ือยืนยันแนวโนม

ระยะหาง  ระหวางจุดขอมูลท่ีแสดงแนวโนมข้ึนกับรอบเวลาของกระบวนการท่ีนําเสนอ  หากรอบเวลาสั้น            

ตองมีการวัดถ่ีข้ึน ในขณะท่ีรอบเวลาท่ียาวกวา อาจตองใชชวงเวลานาน จงึจะทราบแนวโนมท่ีสื่อความหมาย 

ไดชัดเจน 

แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง  วิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติ ท่ีทําใหสถาบันประสบความสําเร็จหรือสู          

ความเปนเลิศตามเปาหมาย  เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ  มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ

ชัดเจน  โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ  หรือข้ันตอนการปฏิบัติ  ตลอดจนความรูและประสบการณ  บันทึกเปน

เอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 
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ประสบการณดานการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณดานการทําวิจัยเปนผลสําเร็จมาแลวโดยมีหลักฐาน 

เปนผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  (Proceedings)  ท่ีมีกรรมการภายนอก

มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม 

กลั่นกรอง  (Peer  Review)  หรือเปนผลงานท่ีเปนรูปเลมซ่ึงนําเสนอแหลงทุนวิจัยหรือ  นําเสนอผูวาจาง            

ในการทําวิจัยนั้นๆ  และเปนผลงานท่ีแหลงทุนวิจัยหรือผูวาจางวิจัยไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว  ซ่ึงเปน

ผลงานวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารยประจําหลักสูตร โดยใหรายงานผลงาน 

วิจยัของอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไวในเอกสารหลักสูตร ท้ังนี้ การรายงาน ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใหรายงาน 

ในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม  หรือการเขียนเอกสารอางอิง  ทางวิชาการ  กลาวคือ  ระบุชื่อเจาของ 

ผลงาน ชื่อผลงาน ปท่ีพิมพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน 

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ

วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation  

Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัย  หรือ 

บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูล 

การจัดอันดับวารสาร  SJR  (SCImago  Journal  Rank  :  www.scimagojr.com)  หรือฐานขอมูล ISI  

Web of Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 

Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แผนกลยุทธ  หมายถึง  แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใชเวลา  5  ป  เปนแผนท่ีกําหนดทิศทางการ 

พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการ วิเคราะห 

จุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซ่ึงตอง 

มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของ 

การดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงาน หรอืแผนปฏบิัติการประจําป 

แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน 

ท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได  แผนกลยุทธทางการเงิน จะสอดรับไปกับ 

แผนกลยุทธของสถาบัน  สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงาน            

ตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใชซ่ึงจะเปน                

ความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีสถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล  จากนั้น        

จึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน

รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน            

เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการ ระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม 
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เชน  การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา  รวมท้ังมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย  เชน

ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตรโดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับ

ระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการประจําป  หมายถึง  แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนท่ี

ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการ หรือ

กิจกรรมตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธตัวบงชี้ความสําเร็จของ

โครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ  

งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 

พหุวทิยาการ หรอื สหวิทยาการ หลกัสตูรพหวุิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใชองคความรู 

หลายสาขาวิชา  หลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร  มาผสมผสานใชในการวิเคราะห  วิจัยและสังเคราะห               

ข้ึนเปนองคความรูใหมและพัฒนาเปนศาสตรใหมข้ึน 

หลักสูตรพหุวิทยาการ  (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลาย                 

อนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระท่ังผูเรียนสามารถพัฒนา 

ความรู องคความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน  

     ตัวอยางหลักสูตรท่ีเปน  พหุวิทยาการ  เชน  วิศวกรรมชีวการแพทย  (วิศวกรรมศาสตร+แพทยศาสตร)

ภูมิศาสตรสารสนเทศ (ภูมิศาสตร + เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร-

เคมี) 

     ตัวอยางหลักสูตรท่ีไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา (ท่ีมา : 

คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2549 เม่ือวันท่ี 

18 ตุลาคม 2549) 

พิชญพิจารณ  (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ และ

ประสบการณ  ซ่ึงสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดโดยมี

วัตถุประสงค เพ่ือใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา 
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ระบบและกลไก 

ระบบ  หมายถึง  ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบาง  เพ่ือใหไดผลออกมา

ตามท่ีตองการ  ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือ           

สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต  

และขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

กลไก  หมายถึง  สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได  โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  มีการจัด

องคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการท่ีสัมพันธกับศาสตร ท่ีเปดสอน 

มิใชสัมพันธกับรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชา (Field of Education)เดียวกัน 

ตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เม่ือ 17 พฤศจิกายน 

2554 หนังสือเวียนท่ี ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554) 

หนวยงานหรือองคการระดับชาต ิหมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบนัระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป (เชน  

ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือ

องคการกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไปใน 

ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนาไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรม            

ท่ีใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา 

เทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึง

ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน         

      หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับ

ใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ

แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ

หนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุข

ตอประชาชน  โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร  และเปาประสงคท่ีชัดเจน  มีกระบวนการ

ปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง

และเปนระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการ

ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการ สามารถ 

ใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน  แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถ      

ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

หนา 38                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด  และสรางความเชื่อม่ัน  ความไววางใจ  รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ

ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

4)  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี และ

ผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว  โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ  

รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปรงใส  (Transparency)  คือ  กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา  ชี้แจงไดเม่ือมี 

ขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรู              

ทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนได              

สวนเสีย ทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา หรือ 

ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม

กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ  (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร  

และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และภาค

ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ

และการดําเนินการใหแกบุคลากร  โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและ              

ผูมีสวนไดสวนเสีย  การปรับปรุงกระบวนการ  และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับในการบริหาร 

ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมมี 

การแบงแยกดานชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ  

10) หลักมุงเนนฉันทามติ  (Consensus  Oriented) คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมี           

สวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคล           

ท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชน  โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมได 

ในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

 

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 39 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

อาจารย  หมายถึง  คณาจารย  ซ่ึงจะมีตําแหนงทางวิชาการท่ีประกอบดวย  อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย           

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

อาจารยประจํา  หมายถึง  บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัย  และ 

ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) 

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา                  

พ.ศ. 2548)  

สําหรับอาจารยท่ีสถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมีสัญญาจางท่ี 

มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุหนาท่ี ภาระงาน          

ใหชัดเจนไมนอยกวาหนาท่ีของอาจารยประจําตามท่ีกําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง 

การบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  ใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยท่ีบรรจุใหม           

ในปท่ีประเมิน ดังนี้ 

9-12 เดือน      คิดเปน 1 คน 

6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน    คิดเปน 0.5 คน 

นอยกวา 6 เดือน     ไมสามารถนํามานับได 

อาจารยประจําหลักสูตร  หมายถึง  อาจารยประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตร  และจัด 

การเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้น

ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวา            

5 คน และทุกคนเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได  หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตร          

พหุวิทยาการไดอีก  1  หลักสูตร  โดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับ  หลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลว

(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2549) ท้ังนี้ กรณี

บัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดมากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเทานั้น หากมีการเปลี่ยนแปลง

อาจารยประจําหลักสูตร  ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการ นําเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย                

โดยนําเสนอตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ และเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบ ตามแบบฟอรม สมอ. 08 ภายใน 30 วัน 

ท้ังนี้ อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนใหพิจารณาวา 

   - คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม ตามการแบงสาขาวิชาของ ISCED2013    

     (UNESCO) 

   - กรณีมีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทํางานวิจัยดวย 

 

 

หนา 40                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

นิยามตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 

อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา

และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 

อาจารยประจําหลักสูตร  หมายถึง  อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร          

ท่ีเปดสอน  ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว  ท้ังนี้  สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร

หลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา 

ของหลกัสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  หมายถึง  อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและพัฒนา 

หลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแตการวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล  และการ

พัฒนาหลักสูตร  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา       

โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการหรือ 

สหวิทยาการใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สามารถซํ้าไดเกิน 2 คน 

อาจารยพเิศษ หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 

ท้ังนี้ หากหลักสูตรใดใชคําพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารยประจําหลักสูตรในตัวบงชี้การประกันคุณภาพ 

ภายในระดับหลักสูตรจะหมายถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายท่ีปรากฏในประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร 

ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพการดําเนินงาน

และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือวาสําคัญท่ีสุด  ซ่ึงควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน             

ระดับหลักสูตร ซ่ึงมีหลักการ ดังตอไปนี้ 

1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา           

วาหลักสูตรไดดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ               

ท่ีเก่ียวของโดยใหพิจารณาองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมี

คุณภาพ 

2) ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ใหเชื่อมโยงกับตัวบงชี้การดําเนินการ            

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2552  เพ่ือประโยชนในการเผยแพรหลักสูตร          

ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  ซ่ึง  สกอ.  ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรหลักสูตรไวในประกาศคณะกรรมการ   

การอุดมศึกษา  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2552 

3) ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนขอมูลพ้ืนฐานในสวนท่ีเก่ียวของ 

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบงชี้เชิงปริมาณในสวนท่ีเก่ียวของกับคุณวุฒิ ตําแหนง

ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย สําหรับตัวบงชี้เชิงคุณภาพท่ีเนนกระบวนการ จะประเมิน        

ในลักษณะของพิชญพิจารณ (peer review) ซ่ึงจะมีรายละเอียดของคําถามท่ีจะเปนแนวทางใหแกผูประเมิน 

เพ่ือใหสามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได  และไดกําหนดแนวทางในการใหคะแนนในแตละระดับ

สําหรับผูประเมินและผูรับการประเมินไดใชในการพิจารณา  

4) สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร           

โดยมีการดําเนินงานไดตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         

ท้ังนี้ ทุกระบบตองไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบ และใหมีการจัดสงผลการประเมินพรอมขอมูลพ้ืนฐานใหกับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเผยแพรตอสาธารณะตัวอยางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ท่ีเทียบเคียงได เชน ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพ           

ท่ีไดรับการรับรองจากองคการวิชาชีพระดับนานาชาติ เชน AACSB (สําหรับหลักสูตรทางดาน บริหารธุรกิจ) 

ABET (สําหรับหลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตร)  และหลักสูตรท่ีไดรับการตรวจประเมินเปนประจําและ          

ผานการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 

 

บทที ่5 ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร 

หนา 42                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

กรอบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร 
องคประกอบใน 

การประกนัคณุภาพ 
หลกัสตูร 

ตวับงชี ้
อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการดาํเนนิงานใน

ประเดน็ทีเ่กีย่วของ 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสตูรตาม 
      เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด  
      โดย สกอ. 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน 
  หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 
  ปริญญาตรี เกณฑ 3 ขอ  
  บัณฑิตศึกษา เกณฑ 11 ขอ 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน 
  หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 
  ปริญญาตรี   เกณฑ 5 ขอ 
  บัณฑิตศึกษา เกณฑ 10 ขอ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐาน 
      คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- ผลประเมินคณุภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐาน  
  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
  (โดยผูใชบัณฑติ/ผูมสีวนไดสวนเสีย) 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของ 
      ผูสําเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ 
  อิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพหรือ 
  เผยแพร 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรยีมความพรอมกอนเขาศกึษา 

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการใหคําปรกึษาวิชาการ 
  และแนะแนวแกนักศึกษาในระดบัปริญญาตร ี
- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 
  และการคนควาอิสระในระดบับัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสราง 
  ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยูของนักศึกษา 
- อัตราการสาํเรจ็การศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน 
  ของนักศึกษา 

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย - การรับและแตงตั้งอาจารยประจาํหลักสตูร 
- การบริหารอาจารย 
- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย - รอยละอาจารยท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
- รอยละอาจารยท่ีมตีําแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตร 
  ปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ    
  Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 43 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

องคประกอบใน 
การประกนัคณุภาพ 

หลกัสตูร 
ตวับงชี ้

อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการดาํเนนิงานใน
ประเดน็ทีเ่กีย่วของ 

 
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย - อัตราการคงอยูของอาจารย 

- ความพึงพอใจของอาจารย 
5. หลักสูตรการเรียน
การสอน การประเมิน
ผูเรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรขอมูลท่ีใชใน 
  การพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนา  
  ในศาสตรสาขาน้ันๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการ 
  คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ  
      จัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณากําหนดผูสอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา 
  มคอ.3 และ มคอ.4  
- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ 
  การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน  
- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติในระดับ 
  ปริญญาตร ี
- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนใน  
  ระดับปริญญาตรี 
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ 
  และการคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับ 
  บัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผูเรยีน - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ 
  นักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ 
  ประเมินหลักสูตร (มคอ.5,มคอ.6 และมคอ.7)  
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 
      มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
      แหงชาติ 

- ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดย 
  มีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมี     
  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
- จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและ 
  เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง 
  พอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการ 
  เรียนรู 

หนา 44                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

องคประกอบที่   1   การกํากบัมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีหลักสําคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 

และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษา

แหงชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดย          

ไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานตางๆ  ท่ีเก่ียวของ  เพ่ือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษา          

ไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ  รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ  มาอยางตอเนื่อง 

ซ่ึงปจจุบันไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ พ.ศ. 2548 และ  

พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เปนสวนหนึ่งของเกณฑการรับรอง           

วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดดําเนินการหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง 

ตองใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2558 เปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการ 

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว   

ในการควบคุมกํากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  

และ 2558 ตามท่ีไดประกาศใชในขณะนั้น  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ. 2548 และ

พ.ศ. 2558 รวมท้ังกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาท่ีมี          

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีได

ประกาศใชเม่ือ  พ.ศ.  2548  ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ 3 ขอ และระดับบัณฑิตศึกษาจะ

พิจารณาตามเกณฑ 11 ขอ สําหรับหลักสูตรท่ีเปนไปเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชเ ม่ือ                 

พ.ศ. 2558  นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ  5  ขอ  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะ

พิจารณาตามเกณฑ 10 ขอ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ตวับงชีท้ี ่1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

เกณฑการประเมนิ ตร ี โท เอก หมายเหต ุ
1. จํานวนอาจารย 
    ประจําหลักสูตร 

ไมนอยกวา 5 คนและ
เปนอาจารยประจําเกิน
กวา 1 หลักสูตรไมได
และประจํ าหลั กสู ตร
ตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษาตามหลักสูตร
น้ัน 

ไมนอยกวา 5 คนและ
เปนอาจารยประจําเกิน
กวา 1 หลักสูตรไมได
และประจํ าหลั กสู ตร
ตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษาตามหลักสูตร
น้ัน 

ไมนอยกวา 5 คนและ
เปนอาจารยประจํา
เกินกวา 1 หลักสูตร
ไ ม ไ ด แ ล ะ ป ร ะ จํ า
หลักสูตรตลอดระยะ 
เวลาท่ีจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรน้ัน 

บันทึกขอความท่ี ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันท่ี 18 เม.ย. 2549 กําหนดวา 
   • อาจารยประจําสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรพหุวิทยาการ  
     (Multidisciplinary) ไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับ 
     หลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลว 
   • อาจารยประจําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรใน 
     ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก 1 หลักสูตร 

บันทึกขอความท่ี ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันท่ี 11 มี.ค. 2557 กําหนดวา 
   • กรณีหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีแขนงวิชา/กลุมวิชาชีพ กําหนดใหตองมีอาจารยประจํา 
     หลักสูตรจํานวนไมนอยกวา3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชาของหลักสูตร โดยมี 
     คุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาท่ีเปดสอน 

2. คุณสมบัติของ 
    อาจารยประจํา 
    หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท
หรือเทียบเทาหรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํ า ก ว า ผู ช ว ย
ศาสตราจารยในสาขาท่ี
ต ร งห รื อ สั ม พั น ธ กั บ
สาขา วิชา ท่ี เป ดสอน 
อยางนอย 2 คน 

มีคุณสมบัติเปนอาจารย
ผู รับผิดชอบหลักสูตร 
หรืออาจารย ท่ีปรึกษา
วิ ท ย า นิ พ น ธ  ห รื อ
อ า จ า ร ย ผู ส อ บ
วิ ท ย า นิ พ น ธ  ห รื อ
อาจารยผูสอน 

มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป น
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
หรื ออาจารย ผู สอบ
วิ ท ย า นิ พ น ธ ห รื อ
อาจารยผูสอน 
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เกณฑการประเมนิ ตร ี โท เอก หมายเหต ุ
3. คุณสมบัติของ 
    อาจารยผูรับผิดชอบ 
    หลักสูตร 

 คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือ 
ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง ร อ ง
ศาสตราจารย ข้ึนไป ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขา 
วิชาท่ีสัมพันธกันจํานวน 
อยางนอย 3 คน 

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือ
ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง
ศาสตราจารยข้ึนไป ใน
ส า ข า วิ ช า น้ั น ห รื อ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน
จํานวนอยางนอย 3 คน 

 

4. คุณสมบัติของ 
    อาจารยผูสอน 

 1. อาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ส ถ า บั น  มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาโทหรือดํ า ร ง
ตําแหนงทางวิชาการ  
ไ ม ต่ํ า ก ว า ผู ช ว ย
ศ า ส ต ร า จ า ร ย  ใ น
ส า ข า วิ ช า น้ั น ห รื อ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
และ 
2. มีประสบการณดาน
การสอน และ 
3. มีประสบการณใน
การทําวิจัยท่ีไมใชสวน
หน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

1. อาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ส ถ า บั น  มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวารองศาสตราจารย 
ในสาขา  วิชา น้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
และ 
 
2. มีประสบการณดาน
การสอน และ 
3. มีประสบการณใน
การทําวิจัยท่ีไมใชสวน
หน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
 
 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกขอความท่ี ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันท่ี 18 ก.ค. 
2555 กําหนดวาใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเปนอาจารยผูสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาโทไดแมจะยังไมมีผลงานวิจัยหลังจากสําเร็จการศึกษา ท้ังน้ีภายใน
ระยะเวลา 2 ปนับจากวันท่ีเริ่มสอนจะตองมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเปนอาจารยผูสอน
ในระดับปริญญาเอกและเปนอาจารยประจําหลักสูตรอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 47 
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เกณฑการประเมนิ ตร ี โท เอก หมายเหต ุ
5. คุณสมบัติของ 
   อาจารยท่ีปรึกษา 
   วิทยานิพนธหลัก 
   และอาจารย 
   ท่ีปรึกษาการ 
   คนควาอิสระ 

 1. เปนอาจารยประจํา 

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือดํารงตําแหนงทาง 

วิ ช า ก า ร ไ ม ต่ํ า ก ว า              

รองศาสตราจารย ใน
สาขาวิชาน้ัน หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
และ 

2. มีประสบการณใน
ก า ร ทํ า วิ จั ย ท่ี ไ ม ใ ช          
สวนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 

1. เปนอาจารยประจํา 
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือดํารงตําแหนงทาง 
วิ ช า ก า ร ไ ม ต่ํ า ก ว า          
ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย            
ในสาขาวิชาน้ัน หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
และ 
2. มีประสบการณใน
ก า ร ทํ า วิ จั ย ท่ี ไ ม ใ ช     
สวนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 

การพิจารณากรณีอาจารยเกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ ดังน้ี 
   1) หลักสูตรสามารถจางอาจารยท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร             
       ซึ่งเกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ กลับเขามาทํางานแบบเต็มเวลา               
       หรือบางเวลาไดโดยใชระบบการจางพนักงานมหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจาง            
       ท่ีใหคาตอบแทนเปนรายเดือนและมีการกําหนดภาระงานไวอยางชัดเจน 
       อาจารยดังกลาวสามารถปฏิบัติหนาท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย 
       ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบ 
       วิทยานิพนธ และอาจารยผูสอนได 
    2) “อาจารยเกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
       หลักไดตอไปจนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา หากนักศึกษาไดรับอนุมัติโครงราง 
       วิทยานิพนธกอนการเกษียณอายุ 

6. คุณสมบัติของ 
   อาจารยท่ีปรึกษา 
   วิทยานิพนธรวม  
   (ถามี) 

 1. เปนอาจารยประจํา 

ห รื อ ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ
ภ า ย น อ ก ท่ี มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวารองศาสตราจารย  
ในสาขา วิชา น้ันหรื อ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
และ 

 

1. เปนอาจารยประจํา 
ห รื อ ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ
ภ า ย น อ ก ท่ี มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ไม
ต่ํากวารองศาสตราจารย 
ในสาขาวิชา น้ัน  หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
และ 

     แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 7.6
ผูเช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเปดสอนเปน
อยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรท่ีไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ผูเช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเปน
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนบุคลากรประจําในสถาบันเทาน้ัน สวน
ผูเช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจเปนบุคลากรประจํา   
ในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณ
สูงในสาขาวิชาน้ันๆ เปนท่ียอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพดานน้ันเทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ข้ึนไป ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด  
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เกณฑการประเมนิ ตร ี โท เอก หมายเหต ุ
  2. มีประสบการณใน

การทําวิจัยท่ีไมใชสวน
หน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

2. มีประสบการณใน
การทําวิจัยท่ีไมใชสวน
หน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

     ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไมมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ท่ีไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีเปดสอน สถาบันอุดมศึกษา อาจ
แตงตั้งผู เ ช่ียวชาญเฉพาะดานแทนเปนกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษา และตองแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้งน้ัน
ดวย 

7. คุณสมบัติของ 
   อาจารยผูสอบ 
   วิทยานิพนธ 

 1. อาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ส ถ า บั น ท่ี มี คุ ณ วุ ฒิ
ป ริ ญ ญ า เ อ ก ห รื อ
เ ทียบเท า  หรื อดํ า ร ง
ตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวารองศาสตราจารย 
ในสาขา วิชา น้ันหรื อ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
และ 
2. มีประสบการณใน
การทําวิจัยท่ีไมใชสวน
ห น่ึ ง ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า        
เพ่ือรับปริญญา 

1. อาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ส ถ า บั น ท่ี มี คุ ณ วุ ฒิ
ป ริ ญ ญ า เ อ ก ห รื อ
เ ทียบเท า  หรื อดํ า ร ง
ตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวารองศาสตราจารย 
ในสาขา วิชา น้ันหรื อ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
และ 
2. มีประสบการณใน
การทําวิจัยท่ีไมใชสวน
หน่ึงของการศึกษา 
เพ่ือรับปริญญา 
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เกณฑการประเมนิ ตร ี โท เอก หมายเหต ุ
8. การตีพิมพเผยแพร 
    ผลงานของผูสําเร็จ 
    การศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เทาน้ัน)
ตองเปนรายงานสืบเน่ือง
ฉบับเต็มในการประชุม
ทางวิชาการ 
(proceedings) หรือ
วารสาร หรือสิ่ ง พิมพ
วิ ช า ก า ร  ซึ่ ง อ ยู ใ น
รูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

วารสารหรื อสิ่ ง พิ มพ
วิชาการ ท่ีมีกรรมการ
ภ า ย น อ ก ม า ร ว ม
กลั่นกรอง (peer 
review) ซึ่ งอยู ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

วิทยานิพนธซึ่งเก่ียวของกับสิ่งประดิษฐ การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
สามารถทดแทนการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการได  โดยพิจารณาจากปท่ี
ไดรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไมใชปท่ีขอจด 

9. ภาระงานอาจารย          
   ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
   และการคนควาอิสระ   
   ในระดับบัณฑติศึกษา 

 วิทยานิพนธ 
อาจารย 1 คน ตอ  
นักศึกษา 5 คน 
 

การคนควาอิสระ 
อาจารย 1 คน ตอ  
นักศึกษา 15 คน 
 

หากเปน ท่ีปรึกษา ท้ั ง            
2 ประ เภท  ให เ ทียบ
สัดสวนนักศึกษาท่ีทํา
วิ ท ย า นิ พ น ธ  1 ค น
เทียบเทากับนักศึกษา           
ท่ีคนควาอิสระ 3 คน 
 
 
 

วิทยานิพนธ 
อาจารย 1 คน ตอ  
นักศึกษา 5 คน 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา        
พ.ศ. 2548 ขอ 10 กําหนดวา อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาไดไมเกิน 
5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 
5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน แตท้ังน้ีตองไมเกิน 10 คน เพ่ือ
สนับสนุนนักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงท่ีมีความพรอมทางดานทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมท้ัง
ผูท่ีดําเนินโครงการวิจัยขนาดใหญอยางตอเน่ืองในการผลิตผลงาน 
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เกณฑการประเมนิ ตร ี โท เอก หมายเหต ุ
10. อาจารยท่ีปรึกษา 
      วิทยานิพนธและ 
      การคนควาอิสระ 
      ในระดับบัณฑิต 
      ศึกษามีผลงาน 
      วิจัยอยางตอเน่ือง 
      และสม่ําเสมอ 

 ควรมีอยางนอย  
1 เรื่องในรอบ 5 ป  
โดยนับรวมปท่ีประเมิน 

ควรมีอยางนอย  
1 เรื่องในรอบ 5 ป  
โดยนับรวมปท่ีประเมิน 

เปนเจตนารมณท่ีประสงคใหมีการพัฒนางานวิจัยอยางสม่ําเสมอ 

11. การปรับปรุง 
      หลักสูตรตาม 
      รอบระยะเวลา 
      ท่ีกําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตอง
ปรับปรุ งให เสร็จและ
อนุมัติ/ใหความเห็นชอบ 
โดยสภามหาวิทยาลัย/ 
สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตร
ใชงานในปท่ี 6) 

หมายเหต ุ  
สําหรับหลักสูตร 5 ป  
ประกาศใชในปท่ี 7  
หรือหลักสูตร 6 ป  
ประกาศใชในปท่ี 8) 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตอง
ปรับปรุ งให เสร็จและ
อนุมัติ/ใหความเห็นชอบ 
โดยสภามหาวิทยาลัย/ 
สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตร
ใชงานในปท่ี 6) 

  

 เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช

เกณฑมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของใหม เกณฑการประเมินตามตัวบงชี้นี้จะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหมฉบับท่ีประกาศใชลาสุด 
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ตวับงชีท้ี ่1.1  การบรหิารการจดัการหลักสตูรตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรือ่ง เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดบัปริญญาตร ีและบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2558 

1)  หลักสตูรระดับปรญิญาตร ี

เกณฑการประเมนิ 
คณุลกัษณะหลกัสตูร 

ประเภทวชิาการ ประเภทวชิาชีพ / ปฏบิตักิาร 
1. จํานวนอาจารย   
    ผูรับผิดชอบ 
    หลักสูตร 

-  ไมนอยกวา 5 คน และ 
-  เปนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 
-  ประจาํหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสตูรน้ัน 

2. คุณสมบัต ิ
    อาจารย 
    ผูรับผิดชอบ 
    หลักสูตร 

-  คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา          
   ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน  
-  มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

-  คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 
   ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน  
-  มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
-  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร จาํนวน 2 ใน 5 คน ตองมปีระสบการณ ในดานการ 
   ปฏิบัติการ 

3. คุณสมบัต ิ
    อาจารยประจํา 
    หลักสูตร 

-  คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
-  มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
-  ไมจํากัดจํานวนและประจําไดมากวาหน่ึงหลักสตูร 

4. คุณสมบัต ิ
    อาจารยผูสอน 

 อาจารยประจาํ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชา 
  ท่ีสอน  
- หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑน้ีประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดบัปริญญาตรไีด 
 อาจารยพเิศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคณุวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 
- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป 
- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
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เกณฑการประเมนิ 
คณุลกัษณะหลกัสตูร 

ประเภทวชิาการ ประเภทวชิาชีพ / ปฏบิตักิาร 
10. การปรับปรุง 
      หลักสูตรตาม 
      รอบระยะเวลา  
      ท่ีกําหนด 

-  ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 5 ขอ เกณฑ 5 ขอ 
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2) หลกัสตูรระดบัปรญิญาโทและเอก 

เกณฑการประเมนิ 
หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 

ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 
1. จํานวนอาจารย   
    ผูรับผิดชอบ 
    หลักสูตร 

-  ไมนอยกวา 3 คน และ 
-  เปนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 
-  ประจาํหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสตูรน้ัน 

2. คุณสมบัติอาจารย 
    ผูรับผิดชอบ 
    หลักสูตร 

-  คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรอืเทียบเทา 
   ท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 
-  มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย   
   1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

-  คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาท่ีม ี
   ตําแหนงศาสตราจารยข้ึนไป 
-  มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1           
   รายการตองเปนผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัต ิ
    อาจารยประจํา 
    หลักสูตร 

-  คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 
 
-  มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย  
   1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

-  คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาท่ีม ี
   ตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 
-  มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1  
   รายการตองเปนผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัต ิ
    อาจารยผูสอน 

 อาจารยประจาํ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ 
  กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน  
 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ 
  ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

 อาจารยประจาํ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนง 
  รองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชา 
  ท่ีสอน  
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 
5 ปยอนหลัง 

อาจารยพเิศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  
  หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนและมีผลงานทางวิชาการ 
 
 

 อาจารยพเิศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 
 
- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1  
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ปรญิญาโท ปรญิญาโท 
    อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน 
  ผูรับผดิชอบรายวิชําน้ัน 

  รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบ 
  รายวิชาน้ัน 

5. คุณสมบัติของ 
    อาจารยท่ีปรึกษา 
    วิทยานิพนธหลัก 
    และอาจารยท่ี 
    ปรึกษาการคนควา 
    อิสระ 

- เปนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา หรือ  
  ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 
  รองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และ 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย  
  1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- เปนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ันต่ําปรญิญาโท   
  หรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน  
  หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1           
  รายการตองเปนผลงานวิจัย 

6. คุณสมบัติของ 
   อาจารยท่ีปรึกษา 
   วิทยานิพนธรวม 
   (ถามี) 

 อาจารยประจาํ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทา  และดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่าํกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือ 
  สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย  1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 
 ผูทรงคณุวฒุภิายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ 
  สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรอืการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง  
 

- หากไมมีคณุวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรูความเช่ียวชาญ  
  และประสบการณสูงเปนท่ียอมรบั ซึ่งตรงหรือสมัพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือ 
  การคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

 ผูทรงคณุวฒุภิายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธ  
  กับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรื่อง  
 

- หากไมมีคณุวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรูความเช่ียวชาญและ  
  ประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึง่ตรงหรือสมัพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควา 
  อิสระโดยผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 
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ปรญิญาโท ปรญิญาโท 
7. คุณสมบัติของ 
   อาจารยผูสอบ 
   วิทยานิพนธ 

 อาจารยผูสอบวทิยานพินธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตรและ  
   ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 3 คน ประธานผูสอบวิทยานิพนธ 
   ตองไมเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

 อาจารยผูสอบวทิยานพินธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิ  
   จากภายนอกไมนอยกวา 5 คน ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองเปนผูทรงคุณวุฒิจาก 
   ภายนอก 

 อาจารยประจาํหลกัสตูร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและ 
  ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขา  
  วิชาท่ีสัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย  
  1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 อาจารยประจาํหลกัสตูร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาและดํารง 
  ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ 
  กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1  
  รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 ผูทรงคณุวฒุภิายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ 
  กับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง 
- หากไมมีคณุวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรูความเช่ียวชาญ 
  และประสบการณสูง เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือ 
  การคนควาอิสระโดยผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

 ผูทรงคณุวฒุภิายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธ 
  กับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรื่อง 
- หากไมมีคณุวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรูความเช่ียวชาญและ 
  ประสบการณสูง เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสมัพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควา 
  อิสระ โดยผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

8. การตีพิมพเผยแพร 
    ผลงานของผูสําเร็จ 
    การศึกษา 

 แผน ก1 
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตท่ีิมีคุณภาพ 
  ตามประกาศของ กกอ. 

 แบบ 1 
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตท่ีิมีคุณภาพตาม 
  ประกาศของ กกอ. อยางนอย 2 เรื่อง 

 แผน ก2 
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตท่ีิมีคุณภาพ 
  ตามประกาศของ กกอ. หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการ โดยบทความท่ี 
 
 

 แบบ 2 
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตท่ีิมีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. 
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ปรญิญาโท ปรญิญาโท 
 นําเสนอไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวิชาการ 

(Proceeding) 

 

 แผน ข 
- รายงานการคนควาหรือสวนหน่ึงของการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบคนได 

 

9. ภาระงาน 
    อาจารยท่ีปรึกษา 
    วิทยานิพนธและ 
    การคนควาอิสระ 
    ในระดับบัณฑิต 
    ศึกษา 

 วทิยานิพนธ                       - อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนตอนักศึกษา 5 คน 
 การคนควาอสิระ                             - อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนตอนักศึกษา 15 คน 

                                        - หากอาจารยคณุวุฒิปริญญาเอกและมตีําแหนงทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมตีําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป 1 คน 
                                          ตอนักศึกษา 10 คน 
                                        - หากเปนท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ 1 คนเทียบเทากับนักศึกษาท่ีคนควาอิสระ 3 คน 

10. การปรับปรุง 
      หลักสูตรตาม 
      รอบระยะเวลา 
      ท่ีกําหนด 

-  ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 10 ขอ เกณฑ 10 ขอ 
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     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

3) หลักสตูรระดับประกาศนยีบตัรบณัฑติ และประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู 

เกณฑการประเมนิ 
หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 

ประกาศนยีบตัรบณัฑติ ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู 
1. จํานวนอาจารย 
    ผูรับผิดชอบ 
    หลักสูตร 

-  ไมนอยกวา 5 คน และ 
-  เปนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 
-  ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสตูรน้ัน 

-  ไมนอยกวา 5 คน และ 
-  เปนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 
-  ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสตูรน้ัน 

2. คุณสมบัติอาจารย 
    ผูรับผิดชอบ  
    หลักสูตร 

-  คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรอืเทียบเทาท่ีม ี
   ตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 
-  มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย  
   1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

-  คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรอืเทียบเทาท่ีม ี
   ตําแหนงศาสตราจารยข้ึนไป 
-  มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1        
   รายการตองเปนผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติอาจารย 
   ประจําหลักสูตร 

-  คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 
 

-  มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย  
  1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

-  คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรอืเทียบเทาท่ีมีตําแหนง 
   รองศาสตราจารยข้ึนไป 
-  มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1  
   รายการตองเปนผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติอาจารย 
   ผูสอน 

 อาจารยประจาํ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  
  หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน  
 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ 
  ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

อาจารยประจาํ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนง  
  รองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชา 
  ท่ีสอน  
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ  
  5 ปยอนหลัง 

 อาจารยพเิศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  
  หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน  
- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป 
 
 

 อาจารยพเิศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 
- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอน ไมนอยกวา 4 ป 
- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบ 

หนา 58                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

เกณฑการประเมนิ 
หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 

ประกาศนยีบตัรบณัฑติ ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู 
 - ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน 

  ผูรับผดิชอบรายวิชาน้ัน 

รายวิชาน้ัน 

10. การปรับปรุง 
      หลักสูตรตาม 
      รอบระยะเวลาท่ี 
      กําหนด 

-  ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป  

รวม เกณฑ 5 ขอ เกณฑ 5 ขอ 

เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

ผลการประเมินตวับงชี้ที ่1.1   กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวา หลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน”  

      (คะแนนเปน ศูนย) 

 

หลักฐานเอกสารทีต่องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตวับงชี ้

1. เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2. หนังสือนําท่ี สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี) 

3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนําสง สกอ.หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ.  

    และรายงานการประชุมสภาท่ีอนุมัติ / ใหความเห็นชอบหลักสูตร

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 59 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

องคประกอบที ่2 บัณฑติ 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะตอง

เปนผูมีความรูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรู

เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบใน

ฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ               

การอุดมศึกษาในฐานะท่ีเปนหนวยงานในการกํากับและสงเสริม การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ไดจัดทํา

มาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิตเชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือมุงเนนเปาหมาย การจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรูของนักศึกษา ซ่ึงเปนการ

ประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ตางๆไดเชื่อม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในผลลัพธการเรียนรูในแตละ

หลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปท่ีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของ

นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาไดจากตัว

บงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ 

    หรือเผยแพร 

- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ 

    หรือเผยแพร 

 

 

 

 

 

  

 

หนา 60                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ตวับงชีท้ี ่2.1   คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหงชาต ิ

ชนดิของตวับงชี ้  ผลลัพธ 

คําอธบิายตวับงชี ้  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2              

ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง

ปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ดานทักษะการวิเคราะห             

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิต ในมุมมอง

ของผูใชบัณฑิต 

เกณฑการประเมนิ ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต(คะแนนเต็ม 5)  

สตูรการคาํนวณ 

คะแนนที่ได     = 

 

ขอมูลประกอบ 

จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ี

สําเร็จการศึกษา 

หมายเหต ุ:  

 - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาตองประเมินตัวบงชี้ 2.1 ดวย แมวา 

    หลักสูตรนั้นจะยังไมครบรอบการปรับปรุงก็ตาม  โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสตูรในรอบ 

  ท่ีผานมาใชประกอบการประเมิน  

- กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ  เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ  90% การประเมินบัณฑิต 

อาจไมถึงรอยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแลว สามารถอนุโลมใหใชบัณฑิตท่ีเปน           

นักศึกษาชาวไทยเปนฐานในการคิด เชน มีนักศึกษาตางชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คนให

ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจํานวน 10 คนเปนฐานท่ี 100 % 

 

 
 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 61 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ตวับงชีท้ี ่2.2   (ปรญิญาตร)ี  รอยละของบณัฑิตปรญิญาตรีที่ไดงานทาํหรือประกอบอาชพีอสิระ 

ภายใน 1 ป 

ชนดิของตวับงชี ้  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี ้  

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ท่ีได

งานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับ

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถ 

สรางรายไดเขามาเปนประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได การคํานวณรอยละของผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา    

ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหคํานวณเฉพาะผูท่ีเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษา

เทานั้น 

เกณฑการประเมนิ  

โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป          

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

สตูรการคาํนวณ 

1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 

 

 

 

การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทําแลวแตไมได

เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได= 

หมายเหต ุ:  

 - จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

 - กรณีหลักสูตรใหม ไมตองประเมินตัวบงชี้ท่ี 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไมมีผูสําเร็จการศึกษา สําหรับ 

  หลักสูตรปรับปรุงท่ีมีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงชี้ท่ี 2.1 และ 2.2 ดวย เนื่องจากมีผูสําเร็จ  

  การศึกษาแลว 

 

 

จํานวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป X 100 

จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
X 5 

100 

หนา 62                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ตวับงชีท้ี ่2.2   (ปรญิญาโท) ผลงานของนกัศกึษาและผูสําเรจ็การศึกษาในระดบัปรญิญาโทที่ไดรบั 

การตีพมิพหรือเผยแพร 

ชนดิของตวับงชี ้  ผลลัพธ 

คําอธบิายตวับงชี ้  

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบวิจัยเพ่ือหาคําตอบท่ีมีความ

นาเชื่อถือ ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพ่ือจัดทําผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใชความรู

อยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพของ 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

เกณฑการประเมนิ  

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาเปน

คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

สตูรการคาํนวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 
 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได= 

 

หมายเหต ุ:  

 - การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันท่ีไดรับการตีพิมพ 

   ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิไดนับจากวันท่ีไดรับการตอบรับ (Accepted)  

 

 

 

 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพร
ของนักศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท X 100 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือ
เผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา X 5 

40 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 63 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการ ดงันี ้

คาน้าํหนัก ระดบัคณุภาพ 
0.10 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงใหก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต
วันท่ีออกประกาศ  
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงใหก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list)หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ            

(Full paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูใน

รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 

 

 

 

 

 

หนา 64                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคดังนี ้

คาน้าํหนัก ระดบัคณุภาพ 
0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

หมายเหต ุ

1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย 

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในปการ

ประเมินนั้นๆ 

3. ในกรณีท่ีไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 65 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

องคประกอบที ่3 นักศกึษา 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ

นักศึกษา ตองใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงตองเปนระบบท่ีสามารถ

คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และการสงเสริม

พัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหนักศึกษามี

ความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และสําหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยท่ีสามารถสรางองคความรูได 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก (1) กลุมวิชาหลัก 

(core subjects) (2) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุมทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุมทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี

(information, media and technology skills) 

ทักษะสําคัญท่ีคนสวนใหญใหความสําคัญมาก คือ 

1) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก (1) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (critical 

thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสรางสรรค (innovation and creativity) (3) การ

สื่อสารและความรวมมือกัน (communication and collaboration)  

2) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี(information, media and technology skills) 

ประกอบดวย การรูสารสนเทศ (information literacy) การรูสื่อ (media literacy) และ การรูICT (ICT 

literacy)  

3) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบดวยความสามารถในการปรับตัวและ

ยืดหยุน (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง (initiative and self-

direction) ปฏิสัมพันธทางสังคมและขามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความ

รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเปนผูนําและรับผิดชอบ

ตอสังคม(leadership and social responsibility) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบดานนักศึกษา เริ่มดําเนินการต้ังแตระบบการรับนักศึกษา 

การสงเสริม และพัฒนานักศึกษา และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาภายใตการดําเนินการดังกลาวใหพิจารณา

จากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

 

 

หนา 66                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
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ตวับงชีท้ี ่3.1   การรบันักศึกษา 

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ 

คําอธบิายตวับงชี ้  

คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แตละหลักสูตร  

จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับ

ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลอง

กับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือกขอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให

ไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงม่ันท่ีจะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ 

เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน         

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร 

เกณฑการประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิดใน 
การกํากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• ไมมีการนํา 
ระบบกลไก 
ไปสูการปฏิบัติ 
/ดําเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/  
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไมมีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/  
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
  กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเปน 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ 
ผูตรวจประเมิน สามารถใหเหตุผล 
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีได 
ชัดเจน 
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ตวับงชีท้ี ่3.2   การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ 

คําอธบิายตวับงชี ้  

ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพ้ืนฐานหรือการเตรียมความพรอมทางการ  

เรียนแกนักศึกษา เพ่ือใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออก

กลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ               

ท้ังกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ        

มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการ

ปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลา                

ท่ีหลักสูตรกําหนด รวมท้ังการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรู          

ท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหไดมาตรฐานสากล 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง

นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี  

- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 

เกณฑการประเมนิ 
0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิดใน 
การกํากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล 
หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• ไมมีการนํา 
ระบบกลไก 
ไปสูการปฏิบัติ 
/ดําเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/  
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไมมีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/  
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
  กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ 
ผูตรวจประเมิน สามารถใหเหตุผล 
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีได 
ชัดเจน 
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ตวับงชีท้ี ่3.3   ผลที่เกดิกบันักศกึษา 

ชนดิของตวับงชี ้  ผลลัพธ 

คําอธบิายตวับงชี ้  

ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียนมีอัตราการคงอยูของนักศึกษา          

ในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร และผลการ

จัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน

ประเด็นตอไปนี้ 

- การคงอยู 

- การสําเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

หมายเหต ุ: 

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวน 

  ท่ีดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงชี้ 3.1 และ 3.2  

- อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากจํานวนนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวยจํานวนนักศึกษาท่ี 

ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปการศึกษาท่ีประเมิน ยกเวน การเสียชีวิต การยายสถานท่ีทํางานของ   

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละของจํานวนท่ีรับเขาในแตละรุนท่ีมีบัณฑิตสําเร็จการ 

ศึกษาแลว 

- การคิดรอยละของจํานวนนักศึกษาท่ียังคงอยูของแตละรุน 

ตัวอยางการคํานวณหลักสูตร 4 ป 

ปการศกึษา 
จาํนวนรบัเขา 

 

จาํนวนสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร  จาํนวนทีล่าออกและ          
คดัชือ่ออกสะสมจนถงึ            

สิน้ปการศกึษา 2558  2556 2557 2558 

2553  x    

2554   x   

2555    x  

อัตราการสําเร็จการศึกษา  =  2 x 100 

        1 

 อัตราการคงอยู  = 1 – 3 x100 

         1 
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เกณฑการประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิดใน 
การกํากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• ไมมีการนํา 
ระบบกลไก 
ไปสูการปฏิบัติ 
/ดําเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/  
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไมมีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/  
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
  กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเปน 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ 
ผูตรวจประเมิน สามารถใหเหตุผล 
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีได 
ชัดเจน 
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องคประกอบที ่4 อาจารย 

อาจารยเปนปจจัยปอนท่ีสําคัญของการผลิตบัณฑิต ผูเก่ียวของตองมีการออกแบบระบบประกันการ

บริหารและพัฒนาอาจารย เพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท 

ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการสงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและการ

ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน 

ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เปนการ

ดําเนินงานเพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งข้ึนดวยการวางแผนและการลงทุน

งบประมาณและทรัพยากรเพ่ือใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในหลักสูตร 

มีจํานวนอาจารยท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณท่ีเหมาะสมกับการ

ผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทาง

วิชาการอยางตอเนื่อง 

องคประกอบดานอาจารย เริ่มดําเนินการตั้งแตการบริหารและพัฒนาอาจารยคุณภาพอาจารยและ

ผลลัพธท่ีเกิดกับอาจารย ใหพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
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ตวับงชีท้ี ่4.1   การบรหิารและพัฒนาอาจารย 

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ 

คําอธบิายตวับงชี ้  

การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑคุณสมบัติ

อาจารยท่ีสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก

อาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารยโดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว 

เพ่ือใหไดอาจารย ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด

โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย มีการวางแผนและการ

ลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพ

อาจารย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง

นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

- ระบบการบริหารอาจารย 

- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของ

อาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

เกณฑการประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิดใน 
การกํากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• ไมมีการนํา 
ระบบกลไก 
ไปสูการปฏิบัติ 
/ดําเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/  
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไมมีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/  
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
  กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ 
ผูตรวจประเมิน สามารถใหเหตุผล 
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีได 
ชัดเจน 
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ตวับงชีท้ี ่4.2   คุณภาพอาจารย 

ชนดิของตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา 

คําอธบิายตวับงชี ้  

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ         

โดยทําใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาท่ีเปดใหบริการ และมีประสบการณท่ีเหมาะสมกับการ

ผลิตบัณฑิตอันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทาง

วิชาการอยางตอเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ   

  Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละของอาจารยประจาํหลกัสตูรที่มคีุณวฒุปิรญิญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ

และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารยท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษา

ระดับปริญญาเอกท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของ

หลักสูตรนั้นๆ 

เกณฑการประเมนิ  

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  

หลักสตูรระดบัปริญญาตร ี

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 

หลักสตูรระดบัปริญญาโท 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

หลักสตูรระดบัปริญญาเอก 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
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สตูรการคาํนวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได= 
 

หมายเหตุ :  

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป

การศึกษานั้น ท้ังนี้อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน 

ท่ีเหมาะสมกวา ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รอยละของอาจารยประจาํหลกัสตูรที่ดาํรงตาํแหนงทางวชิาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยใน

สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่องเพ่ือนําไปใช

ในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอน

การปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 

เกณฑการประเมนิ  

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0–5  

หลักสตูรระดบัปริญญาตร ี

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

หลักสตูรระดบัปริญญาโท 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

หลักสตูรระดบัปริญญาเอก 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

 

 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ี
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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สตูรการคาํนวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได= 

 

ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําหลกัสตูร 

ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําไดสรางสรรคข้ึนเพ่ือแสดง

ใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา สมควร

สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ

อยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร

หรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยท่ี

หนวยงานหรือองคการระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและ

ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว รวมท้ังงานสรางสรรคตางๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี ้

เกณฑการประเมนิ   

หลักสตูรระดบัปริญญาตร ี

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 

หลักสตูรระดบัปริญญาโท 

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

หลักสตูรระดบัปริญญาเอก 

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 

 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 75 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

สตูรการคาํนวณ 

1.คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรตามสูตร 

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได= 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการ ดงันี ้

คาน้าํหนัก ระดบัคณุภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการท่ัวไป และแจงใหก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ  
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงใหก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตาํแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตาํแหนงทางวิชาการแต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

X 5 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

หนา 76                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ            

(Full paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูใน

รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคดังนี ้

คาน้าํหนัก ระดบัคณุภาพ 
0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสonline 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 77 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ตวับงชีท้ี ่4.3   ผลที่เกดิกบัอาจารย 

ชนดิของตวับงชี ้  ผลลัพธ 

คําอธบิายตวับงชี ้  

ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยท่ีมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ี 

รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน

ประเด็นตอไปนี้ 

- การคงอยูของอาจารย 

- ความพึงพอใจของอาจารย 

เกณฑการประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
• ไมมีการ 
รายงานผลการ 
ดําเนินงาน 

• มีการรายงาน  
ผลการดําเนิน  
งานในบางเร่ือง 

• มีการรายงานผล 
การดําเนินงาน  
ครบทุกเร่ืองตาม 
คําอธิบายในตัว 
บงชี ้

•มีการรายงานผล 
การดําเนินงาน 
ครบทุกเร่ืองตาม 
คําอธิบายในตัว 
บงชี้ 
• มีแนวโนมผลการ 
ดําเนินงานที่ดีขึ้น 
ในบางเร่ือง 

• มีการรายงานผล 
การดําเนินงาน 
ครบทุกเร่ืองตาม 
คําอธิบายในตัว 
บงชี้ 
• มีแนวโนมผล 
การดําเนินงานที ่
ดีขึ้นในทุกเร่ือง 

•มีการรายงานผลการดําเนินงาน 
ครบทุกเร่ืองตามคําอธิบายในตัว 
บงชี้ 
• มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น 
ในทุกเร่ือง 
• มีผลการดําเนินงานที่โดดเดน  
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน 
สถาบันกลุมเดียวกัน โดยม ี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ 
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ 
ใหเหตุผลอธิบายวาเปนผลการ 
ดําเนินงานที่โดดเดนอยางแทจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 78                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

 องคประกอบที ่5 หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเรยีน 

แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปแตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการ

หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาท่ีใน 

การบริหารจัดการ 3 ดานท่ีสําคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผูเรียนระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร 

ประกอบดวย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ตัวบงชี้ในการประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนด

รายวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมท้ังการวางระบบ

ผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณและมีคุณสมบัติ

เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ และ

สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบนี้พิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

       แหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 79 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ตวับงชีท้ี ่5.1   สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ 

คําอธบิายตวับงชี ้  

แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการ

จัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการ

บริหารจัดการการเปดรายวิชาตางๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ โดยสนองความ

ตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดานการ

วิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง

นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใดใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของ

ประเทศ 

เกณฑการประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิด 
ในการกํากับ  
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 
• ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไมมีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

•มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/  
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเปน 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ 
ผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล 
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีได 
ชัดเจน 

 

 

 

หนา 80                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ตวับงชีท้ี ่5.2   การวางระบบผูสอนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ 

คําอธบิายตวับงชี ้  

หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ

และความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ีทันสมัยของอาจารยท่ีมอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให

นักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง สําหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ตองใหความสําคัญกับการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

การคนควาอิสระท่ีเหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ใหนักศึกษา

ไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธการคนควาอิสระตองสามารถ

ใหคําปรึกษาวิทยานิพนธการคนควาอิสระตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การคนควา

อิสระ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรู          

ตามโครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนดและไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรมทักษะ         

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยีและทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได 

ผูสอนมีหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรูและสนับสนุนการเรียนรู สําหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนตน 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในอยาง

นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การกําหนดผูสอน 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู(มคอ.3 และ มคอ.4)  

  และการจัดการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย  

  การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  

  ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 

- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ 

  บัณฑิตศึกษา ท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 

- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการ 

  ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 81 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมด ที่ทําใหกระบวนการจดัการเรยีนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรยีน การจัดการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 

เกณฑการประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิด 
ในการกํากับ  
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 
• ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไมมีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

•มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/  
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเปน 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ 
ผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล 
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีได 
ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 82                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ตวับงชีท้ี ่5.3   การประเมนิผูเรยีน 

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ 

คําอธบิายตวับงชี ้  

การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือใหขอมูลสารสนเทศ         

ท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

(assessment for learning) การประเมินท่ีทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการ

ประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู(assessment as learning) และการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (assessment of 

learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพ่ือจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผลการ

เรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพ่ือจุดมุงหมายสองประการแรก

ดวย ท้ังนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมินวิธีการประเมิน 

เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดท่ีสะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการกํากับใหมีการ

ประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ใหผลการประเมิน           

ท่ีสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world) และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ 

(feedback) ท่ีทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองไดใหผลการประเมินท่ีสะทอน

ระดับความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองใหความสําคัญกับการวาง

ระบบประเมินวิทยานิพนธการคนควาอิสระท่ีมีคุณภาพดวย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง

นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ในการประเมนิเพื่อใหทราบวาอยูในระดบัคะแนนใด ใหพจิารณาในภาพรวมของผลการดาํเนนิงาน

ทั้งหมดทีส่ะทอนสภาพจรงิดวยวธิกีารหรือเครื่องมือประเมนิทีเ่ชือ่ถือไดใหขอมลูทีช่วยใหผูสอนและผูเรยีนมี

แนวทางในการปรบัปรงุพฒันาการเรียนการสอนตอไป 

 

 

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 83 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

เกณฑการประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิด 
ในการกํากับ  
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 
• ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไมมีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

•มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/  
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเปน 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ 
ผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล 
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีได 
ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 84                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ตวับงชีท้ี ่5.4   ผลการดาํเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศึกษาแหงชาต ิ

ชนดิของตวับงชี ้  ผลลัพธ 

คําอธบิายตวับงชี ้  

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7 ท่ีหลักสูตรแตละ

หลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําป 

ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  

เกณฑการประเมนิ  

มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0  

มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 3.50  

มีการดําเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 4.00  

มีการดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 4.50  

มีการดําเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 4.75  

มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 5 

หมายเหต ุ: 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัต ิ       

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558   

ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพ่ิมเติมไว ดังนี้ 

ขอ 2 ระบุวา “กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม  (ถามี)  รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา  รายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม  (ถามี)  และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน  สถาบันอุดมศึกษา

สามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บขอมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได 

ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงเจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวา ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวบงชี้ 

เปนเพียงแนวทางเทานั้น  โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิไดเอง ซ่ึงแตละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม ประเมิน และ 

รายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปท่ีระบุไวในหมวด 1-6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค 

ในการผลิตบัณฑิต ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหวางท่ี

สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงชี้ใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงชี้เดิมกอนได หรือหากหลักสูตร

ใดมีความประสงคกําหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถกระทําได กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงชี้ใหม ใหนําเสนอ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป” 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 85 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

 องคประกอบที ่6 สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู 

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรูซ่ึง

ประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณความพรอมดานเทคโนโลยีความพรอมดานการ

ใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอ่ืนๆรวมท้ังการบํารุงรักษาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา

สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติโดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะพิจารณาไดจาก 

ตัวบงชี้ 6.1 สิง่สนับสนุนการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 86                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ตวับงชีท้ี ่6.1   สิง่สนับสนนุการเรยีนรู 

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ 

คําอธบิายตวับงชี ้  

ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน 

หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความ

สะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรูเชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ 

วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรูสื่ออิเล็กทรอนิกสฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอ 

และมีคุณภาพพรอมใชงานทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความ               

พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง

นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมี 

  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ  

  เรียนรู 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน และสงผลใหผูเรียน

สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

เกณฑการประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิด 
ในการกํากับ  
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 
• ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไมมีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

•มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/  
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ 
ผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล 
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีได 
ชัดเจน 
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ระดับคณะ ประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีดําเนินการในระดับคณะ  

จํานวนรวม 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้

องคประกอบในการ
ประกนัคณุภาพคณะ 

ตวับงชี ้ เกณฑพจิารณา 

1. การผลติบัณฑติ 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสตูรโดยรวม คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุก
หลักสตูรท่ีคณะรบัผิดชอบ 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตาํแหนงทางวิชาการ รอยละของอาจารยประจําคณะท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย 
      ประจํา 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ 
      งานสรางสรรค 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท้ังภายในและภายนอก
ตอจํานวนอาจารยประจาํและ
นักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
4. การทํานุบํารุงศิลปะ 
    และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5. การบริหารจดัการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ 
      ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสตูร เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

 

 

 

 

 

 

บทที ่6 ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ 
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     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

องคประกอบที ่1 การผลติบัณฑติ 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบัน

ใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึงเก่ียวของกับการ

บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

ประกอบดวยการมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการ

เรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

ตัวบงชี้ จํานวน 6 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตวับงชีท้ี ่1.1   ผลการบรหิารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 

ชนดิของตวับงชี ้  ผลลัพธ 

คําอธบิายตวับงชี ้  

ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ีคณะ 

รับผิดชอบ 

เกณฑการประเมนิ  

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

สตูรการคาํนวณ 

คะแนนท่ีได = 

 

หมายเหตุ :  

 -  หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ 

   อุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลกัสูตรนัน้มาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตอง 

   รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 

-  ในการคํานวณคาคะแนน หากหลักสูตรใชระบบอ่ืนท่ีไมใชของ สกอ. ไมตองนํามาคํานวณท้ังตัวตั้ง   

   ตัวหาร 

-  ทุกหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน (แมวาจะเปนหลักสูตรท่ีขอปดดําเนินการแลวแตยังมี 

   นักศึกษาคงคางอยู) ใหนํามาคํานวณดวยท้ังตัวตั้งและตัวหาร โดยใชเฉพาะตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของ 

   เทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

หนา 90                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
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ตวับงชีท้ี ่1.2   อาจารยประจาํคณะที่มคีุณวฒุปิริญญาเอก 

ชนดิของตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา 

คําอธบิายตวับงชี ้  

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 

และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา

ท่ีตรง หรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 

เกณฑการประเมนิ  

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  

1. เกณฑเฉพาะสถาบนักลุม ข และ ค2  

    คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนด 

    ใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

2. เกณฑเฉพาะสถาบนักลุม ค1 และ ง 

    คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนด 

    ใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

สตูรการคาํนวณ 

1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

คะแนนท่ีได= 

 

หมายเหต ุ

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป

การศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน

ท่ีเหมาะสมกวา และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ใน

กรณีท่ีมีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X  5 รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 91 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ตวับงชีท้ี ่1.3   อาจารยประจาํคณะทีด่ํารงตําแหนงทางวชิาการ 

ชนดิของตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา 

คําอธบิายตวับงชี ้  

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ  และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารย            

ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่องเพ่ือ

นําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง

สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

เกณฑการประเมนิ  

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0–5  

1. เกณฑเฉพาะสถาบนักลุม ข และ ค2  

    คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 

    ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

2. เกณฑเฉพาะสถาบนักลุม ค1 และ ง 

    คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 

    ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

สตูรการคาํนวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 

 

 

 

 

 

จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X  5 รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ตวับงชีท้ี ่1.4   จาํนวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเทาตอจาํนวนอาจารยประจาํ 

ชนดิของตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา 

คําอธบิายตวับงชี ้  

ปจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือ  สัดสวนของนักศึกษาตอ  

อาจารย ท่ีจะตองสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมท้ังมีความเชื่อมโยง

ไปสูการวางแผนตางๆ เชน การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย เปาหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะ 

จึงควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงไมเกินจํานวนเหมาะสม 

เกณฑการประเมนิ   

ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนด  

เปนคะแนน 5  

ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานใหคํานวณหาคาความ

แตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และนําคาความแตกตางมา

พิจารณา ดังนี้  

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแต           

รอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0  

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐานต้ังแต           

รอยละ 0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพ่ือเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

สตูรการคาํนวณจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา 

1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหวางจํานวน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

SCH   =  Σn¡c¡ 
เม่ือ n¡   =  จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 
      c¡  =  จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i 

2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) = 

 

 

Student Credit Hours (SCH) ท้ังป 

จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน 
การลงทะเบียนในระดบัปรญิญาน้ันๆ 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 93 
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การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา                

ในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ

อาจารยประจํา 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนบัปริญญาตร ี
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

= FTES ระดับปรญิญาตร ี+ FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปรญิญาตร ี+ (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
= FTES ระดับปรญิญาตร ี+ (1.8 x FTES ระดับบัณฑติศึกษา) 

สดัสวนจาํนวนนกัศกึษาเตม็เวลาตออาจารยประจาํแยกตามกลุมสาขา 

กลุมสาขา 
สดัสวนจาํนวนนกัศกึษาเตม็เวลา 

ตออาจารยประจาํ 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ  
    - แพทยศาสตร 
    - พยาบาลศาสตร 

8:1 
4:1 
6:1 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ  20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร  20:1 
4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง  8:1 
5. เกษตร ปาไมและประมง  20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการการ 
    ทองเท่ียว เศรษฐศาสตร  

25:1 

7. นิติศาสตร  50:1 
8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป  8:1 
10.สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1 

สตูรการคาํนวณ 

1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

 

 

 

 

 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีเปนจริง - 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน X 100 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 
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2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 

2.1) คารอยละท่ีนอยกวาหรือเทากับรอยละ 0 คิดเปน 5 คะแนน  

2.2) คารอยละท่ีมากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คิดเปน 0 คะแนน  

2.3) คารอยละท่ีมากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้ 

คะแนนที่ได = 5 - 

 

ตวัอยางการคาํนวณ 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา ของหลักสูตรหนึ่งทางดาน

สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร = 24 

 

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =    = รอยละ -4 ไดคะแนน 5 คะแนน 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา ของหลักสูตรหนึ่งทางดาน

สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร = 32 

 

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน = = รอยละ 28 ไดคะแนน 0 คะแนน 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา  ของหลักสูตรหนึ่งทางดาน

สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร= 28 

 

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน = = รอยละ 12 

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

                               4 

หมายเหต ุ: 

- การคิดคา FTES กรณีหลักสูตรท่ีสภาวิชาชีพกําหนดสัดสวนจํานวนนักศึกษาตออาจารยประจําไม 

  ตรงกับสัดสวนท่ีกําหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  

  ใหสถาบันอุดมศึกษายึดตามสัดสวนท่ีสภาวิชาชีพกําหนด 

- กรณีท่ีคณะมีหลายกลุมสาขา ตองแยกอาจารยประจําวาอยูกลุมสาขาใดกอนนํามาหาคาคะแนน 

  ของแตละกลุม แลวนํามาคิดคะแนนเฉลี่ยเปนของคณะ 

           (คารอยละท่ีคํานวณไดจากขอ 2.3) 
 

          4 

24-25 
X 100 

25 

32-25 
X 100 

25 

28-25 
X 100 

25 
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ตวับงชีท้ี ่1.5   การบริการนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ 

คําอธบิายตวับงชี ้  

คณะควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนกับนักศึกษา  เพ่ือ 

การดํารงชีวิตอยางมีความสุขและคุมคาในระหวางการใชชีวิตในคณะ ตั้งแตการใหคําปรึกษาท้ังดานวิชาการ

และการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การ

บริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จ

การศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา โดยการ

ใหบริการท้ังหมดตองใหความสาํคญักับการบริการท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชนแกผูรับบริการอยางแทจริง 

เกณฑมาตรฐาน    

1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานท้ังเต็มเวลา            

    และนอกเวลาแกนักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอ ไมต่ํากวา 3.51 จาก   

    คะแนนเต็ม 5 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการ  

    ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตวับงชีท้ี ่1.6   กิจกรรมนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ 

คําอธบิายตวับงชี ้  

คณะตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ  อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษา 

หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยคณะและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมี

โอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคลองกับคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค ท่ีประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5ประการ 

ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คุณลักษณะ ของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ี คณะ สถาบัน และสภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพ่ิมเติมตลอดจน

สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และนําหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act)            

ไปใชในชีวิตประจําวันเปนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางยั่งยืน 

เกณฑมาตรฐาน    
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู 
(3) ทักษะทางปญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและใชการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวตัถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรงุการดําเนินงานครั้งตอไป 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรงุการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 97 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

 องคประกอบที ่ 2  การวจิยั 

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอม และความ

พรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้ เปนสวนหนึ่งของพันธกิจ

สถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเกิดประโยชน การวิจัย

จะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมี

แผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน                    

2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และ           

พันธกิจดานอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการ

เผยแพรอยางกวางขวาง 

ตัวบงชี้  จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ  

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค  

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
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     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ตวับงชีท้ี ่2.1   ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวจิยัหรืองานสรางสรรค  

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ  

คําอธบิายตวับงชี ้  

สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการ 

ดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไก สงเสริมสนับสนุนครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว 

ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรร ทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร 

สงเสริมพัฒนา สมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปน ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของ ตางๆตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยาง

เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ งานสรางสรรคท่ีนําไปใช 

ประโยชน 

เกณฑมาตรฐาน   

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชน ในการบริหารงานวิจัยหรือ 

งานสรางสรรค  

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้  

    - หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือ ศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให 

      คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค  

    - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค  

    - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ การผลิตงานสรางสรรค เชน    

      ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  

    - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง 

      งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะ หรือ ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting    

      professor)  

  3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวจิัยหรอืงานสรางสรรค 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน สรางสรรคในการประชุมวิชาการ 

    หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ  

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกยองอาจารย 

    และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดีเดน  

6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

    และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 99 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตวับงชีท้ี ่2.2   เงนิสนบัสนนุงานวจิยัและงานสรางสรรค  

ชนดิชองตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา  

คําอธบิายตวับงชี ้  

ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในสถาบันอุดมศึกษา คือ  

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ี

ไดรับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอม

และจุดเนนของสถาบัน  

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีคณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยังเปนตัวบงชี้ท่ี

สําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 

เกณฑการประเมนิ   

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํเปน คะแนนระหวาง 0 – 5  

1. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา  

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน   

     คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน  

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน 

     คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน  

กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน 

     คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน  

2. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา  

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน   

     คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปตอคน  

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน 

     คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 101 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน 

     คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปตอคน 

สตูรการคาํนวณ  

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ = 

 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 

                 

สรปุคะแนนทีไ่ดในระดบัคณะ  

คะแนนท่ีไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ  

หมายเหต ุ 

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวม         

ผูลาศึกษาตอ  

2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้นๆ 

ไมใชจํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง  

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุน หรือ

หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมมี

หลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ  

4. การนับจาํนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามในสัญญา

รับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใช

นักวิจัยเปนผูดําเนินการ                  

 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
X 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

หนา 102                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ตวับงชีท้ี ่2.3   ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําและนกัวจิยั  

ชนดิของตวับงชี ้   ผลลัพธ  

คําอธบิายตวับงชี ้  

ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรค 

ข้ึนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา 

สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการ และการแขงขันของประเทศ ผลงานทาง

วิชาการ อยูในรูปของบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus 

หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนง ทางวิชาการแลวผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือ

องคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณา

ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

 

เกณฑการประเมนิ   

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

เปนคะแนนระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้  

1. เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค2  

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

    รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว   

    เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  

    รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว 

    เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

กลุมสาขาวชิามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  

    รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว 

    เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 

2. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ค1 และ ง  

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

    รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว     

    เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป  

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 103 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  

    รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว 

    เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป  

กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

    รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว 

    เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

สตูรการคาํนวณ  

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ นักวิจัยตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 
 

 

คะแนนท่ีได= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของ  

อาจารยประจําและนักวิจัย X 100 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัท้ังหมด 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของ 
อาจารยประจําและนักวิจัย 

X 5  

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของ 

อาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

หนา 104                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการดงันี ้

คาน้าํหนัก ระดบัคณุภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการท่ัวไป และแจงใหก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ  
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงใหก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตาํแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตาํแหนงทางวิชาการแต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ            

(Full paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณ ซ่ึงสามารถอยู

ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคดังนี ้

คาน้าํหนกั ระดบัคณุภาพ 
0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกสonline 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 105 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

 องคประกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ 

การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการทาง

วิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัด และในดานท่ีสถาบันมีความ

เชี่ยวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจาย หรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม 

โดยใหบริการท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง 

รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน 

เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบ

คําถามตางๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว  

สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพ่ิมพูนความรูและประสบการณ ของอาจารยอันจะนํามาสูการ

พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนง

ทางวิชาการของอาจารยสรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซ่ึงเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสราง

รายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย  

ตัวบงชี้  จํานวน 1 ตัวบงชี้คือ  

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            

  

 

หนา 106                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ตวับงชีท้ี ่3.1   การบริการวชิาการแกสงัคม  

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ  

คําอธบิายตวับงชี ้  

การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึงถึงกระบวนการ

ในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ

ประจําป ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการท่ีคณะจัดทํา เพ่ือสรางประโยชนแก

ชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนแกนักศึกษาใหมีประสบการณจากสภาพจริงและนํามาใชประโยชนจนเกิด ผลลัพธท่ีสรางความพึงพอใจตอ

ชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

เกณฑมาตรฐาน   

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการ ของสังคมและกําหนดตัวบงชี้ 

วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ  

 2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ

เพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  

 3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการท่ี บริการแบบใหเปลา  

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ แกสังคมใน ขอ 1 และ

นําเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  

 5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม  

 6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

 

 

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 107 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

 องคประกอบที ่4 การทาํนบุํารงุศลิปะและวฒันธรรม 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 

สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  

โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติ ของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับ

พันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ัง มีการจัดกิจกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร

ศิลปะและวฒันธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดีข้ึน  

ตัวบงชี้  จํานวน 1 ตัวบงชี้คือ  

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 108                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ตวับงชีท้ี ่4.1   ระบบและกลไกการทาํนบุาํรุงศลิปะและวฒันธรรม 

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ  

คําอธบิายตวับงชี ้  

สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบันอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เกณฑมาตรฐาน    

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัด ความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

ของแผน รวมท้ังจดัสรรงบประมาณเพ่ือให สามารถดําเนินการไดตามแผน  

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ วัฒนธรรม  

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ แผนดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน  

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6-7 ขอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 109 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

 องคประกอบที ่5 การบรหิารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีในการ

กํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมี

คุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหาร ความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง               

การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance)  

ตัวบงชี้  จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ  

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและ 

                 เอกลักษณของคณะ  

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 110                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

ตัวบงชี้ที่ 5.1   การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ 

เอกลักษณของคณะ  

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงชี ้  

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และ 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองดําเนินงานผาน

คณะ ดังนั้น คณะตองมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนา และการดําเนินงานของคณะใหสอดคลอง

กับเปาหมายและกลุมสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารท้ังดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกัน

คุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ หลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

เกณฑมาตรฐาน   

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชือ่มโยงกับวิสัยทัศน ของคณะและสอดคลอง 

กับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผน

กลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของ

แผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือ พิจารณาอนุมัติ  

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวย ในแตละหลักสูตร สัดสวน

คาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความ

คุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาส ในการแขงขัน  

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก

ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับ

ความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบาย การดําเนินงานอยาง

ชัดเจน 

5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลง

เรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยจัดเก็บอยาง

เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน  

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลอง

กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ

บริหารงานคณะตามปกติ ท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ คุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 111 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ตวับงชีท้ี ่5.2   ระบบกาํกบัการประกันคุณภาพหลักสตูร  

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ  

อธิบายตัวบงชี ้  

บทบาทหนาท่ีของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีการดําเนินการ 

ตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑ

การประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม 

สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  

เกณฑมาตรฐาน   

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ใหเปนไปตามองคประกอบ 

การประกันคุณภาพหลักสูตร  

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบ ท่ีกําหนด ในขอ 1 และรายงาน

ผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา  

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร  

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให

กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดี

ข้ึนอยางตอเนื่อง  

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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สถาบันการศึกษาทุกสถาบันตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง                   

ใหเหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศนของสถาบัน โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา ท่ีเก่ียวของ              

ในระดับชาติดวย เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑข้ันตํ่าท่ีประเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือ

เอกลกัษณของสถาบัน  

การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบ และการ 

ประเมินผล เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในดังกลาวอยางนอยตองครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบัน

ตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีกําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเปนระยะๆ  

โดยท่ีมีกลไกการดําเนินงานอยางชัดเจน เชน มีผูรับผิดชอบ/ ผูบริหาร/ ผูเก่ียวของ/ ผูมีสวนไดสวนเสีย            

มีสวนรวม เม่ือครบหนึ่งปการศึกษาก็ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกลาว 

เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาในปถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบ

ความกาวหนาของ การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผล 

ใหสถานศึกษาทราบรวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพ ภายใน

ระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน เปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพรหลักสูตร ท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐานตามท่ีประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ ไดกําหนดให

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เปนรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซํ้าซอนของการจัดทํารายงานของ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและ สามารถรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ท่ีคณะกรรมการการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แตละระดับมีรายละเอียดดังนั้น 

1. ระดบัหลักสตูร  

มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบ ไดแก  

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต  

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา  

องคประกอบท่ี 4 อาจารย  

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

องคประกอบท่ี 6 สิง่สนับสนนุการเรียนรู  

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานเปนองคประกอบท่ีตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของ มี1 ตัวบงชี้ จํานวน

เกณฑข้ึนอยูกับระดับปริญญา หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตรนั้น “ไมได

มาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน“ศูนย” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผานทุกเกณฑถือวาเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองคประกอบท่ี 2 – 6 
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คะแนนรวมเฉลี่ย = 

คะแนนรวมของตัวบงช้ี 13 ตัวบงช้ี 
 

13 

 

ซ่ึงการแปลผลจะเปนการอธิบายวา  

คะแนนระดับหลักสูตร = 0   หมายถึง  หลักสูตรไมไดมาตรฐาน  

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00  หมายถึง  หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และมีระดับ 

คุณภาพตามคะแนนท่ีไดดังนี้ 
 

คะแนน ระดบัคณุภาพ 
0.01 – 2.00 นอย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ด ี
4.01 – 5.00 ดีมาก 

 

แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบท่ี 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/ สถาบัน 

ตองประเมินตัวบงชี้ขององคประกอบท่ี 2 ถึงองคประกอบท่ี 6 ดวย เพ่ือใหทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร

ตนเอง โดยการวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธและรายองคประกอบ โดยไม

ตองรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพในองคประกอบท่ี 2 ถึงองคประกอบท่ี 6 

เก่ียวกับจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตอไป แสดงดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางการวเิคราะหคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลักสตูร 

องค 
ประกอบ

ที ่

คะแนน 
ผาน 

จาํนวน 
ตวั 
บงชี ้

I P O 
คะแนน 
เฉลีย่ 

ผลการประเมนิ  
0.01 – 2.00 ระดบัคณุภาพนอย 
2.01 – 3.00 ระดบัคณุภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคณุภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดบัคณุภาพดมีาก 

1 ไมผานการประเมิน หลักสตูรไมไดมาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 
อง

คป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 2.1,2.2   
3 3 3.1,3.2, 

3.3 
- -   

4 3 4.1,4.2, 
4.3 

- -   

5 4 5.1 5.2,5.3, 
5.4 

-   

6 1 - 6.1    
รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      

หมายเหต ุ ในประเด็นตัวบงชี้ท่ี 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 

 

ตวัอยางรายงานผลการวเิคราะหจดุเดนและจดุทีค่วรพฒันา  

องคประกอบที ่2 - องคประกอบที ่6 

จดุเดน 
1. 
2. 
จดุทีค่วรพฒันา 
1. 
2. 
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2. ระดบัคณะ 

การประเมินระดับคณะจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมท้ัง ระบบการ

บริหารจัดการของคณะดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้น มีการวิเคราะหแยกเปนปจจัย

นําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพ่ือใหผูบริหารคณะได นําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา        

ดังตารางตอไปนี ้

ตารางวเิคราะหผลการประเมนิระดบัคณะ 

องค 
ประกอบ
คณุภาพ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

 

ตวับงชี ้ I P O 

คะแนน 

เฉลีย่ 

0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง  
                  เรงดวน  
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.1,1.3, 

1.4 

1.5,1.6 1.1   

2 3 2.2 2.1 2.3   

3 1 - 3.1 -   

4 1 - 4.1 -   

5 2 - 5.1, 

5.2 

-   

รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมนิ      

*ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร  

คณะควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาในแตละองคประกอบดวย ตาม

ตัวอยางดังตอไปนี้ 
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ตวัอยางรายงานผลการวเิคราะหจดุเดนและจดุทีค่วรพฒันา  

องคประกอบที ่1 - องคประกอบที ่5 

จดุเดน 
1. 
2. 
จดุทีค่วรพฒันา 
1. 
2. 
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แนวทางในการประเมนิตวับงชีท้ี ่3.1 
การรบันักศึกษา 

1 การกําหนดเปาหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ 
พรอมของอาจารยประจําท่ีมีอยู (ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนักศกึษาใหเปนไปตามเกณฑ) 

2 เกณฑการรับนักศึกษาท่ีประกาศรบัสะทอนคุณภาพของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับหลักสตูรท่ีเปดสอนและสอดคลองกับ
ระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสยัทัศนของสถาบันและหลักสตูร ผลลัพธ การเรียนรูท่ีกําหนดใน
หลักสตูร (เชน GPA ความรูพ้ืนฐานในสาขา ภาษาตางประเทศ คณุสมบัตเิฉพาะอ่ืน ฯลฯ) 

3 เกณฑท่ีใชในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือขอมูลท่ีใชในการคัดเลือกมีความ
เหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเขาเรียน 

4 นักศึกษาท่ีรับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรยีนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตร      
มีคุณสมบัติข้ันตนท้ังความรูพ้ืนฐานหรือประสบการณท่ีจําเปนตอการเรียนในหลักสตูร ใฝรู ใฝเรียน มีความพรอมดาน
สุขภาพกายและจติ มีเวลาเรยีนเพียงพอ 

5 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคณุสมบัตไิมครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข 
นักศึกษาไดรบัการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันต่ํา เพ่ือให
สามารถเรียนในหลักสตูรไดจนสําเร็จการศึกษา 

6 การกําหนดคณุสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวาคณุสมบัติของการรับเขาศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตร ีโดยเฉพาะความสามารถดานภาษาตางประเทศและคณุสมบัติพ้ืนฐานท่ีนําไปสูการพัฒนา
ศักยภาพการวิจยั 

7 กระบวนการคดัเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเขมงวดเพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเรียน 
รูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนักศึกษาท่ีรับเขาตอผูสมัคร) 
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แนวทางในการประเมนิตวับงชีท้ี ่3.2 
การควบคมุดแูลการใหคาํปรกึษาวชิาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา มีการควบคุมกํากับใหจํานวนนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษาเปนไป
ตามเกณฑท่ีกําหนด 

2 อาจารยท่ีปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
3 การแนะนําการลงทะเบียนเรยีนโดยคํานึงถึงความตองการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บขอมูลเพ่ือการรูจักนักศกึษา การแลกเปลี่ยนขอมลูนักศึกษาในกลุมอาจารยผูสอนเพ่ือการพัฒนานักศึกษา 

(ผลการเรียนลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดออน) 
5 อาจารยท่ีปรึกษาใหความชวยเหลอืนักศึกษาท่ีมีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือดานอ่ืนๆ 
6 การจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา (มีขอมูลนักศึกษาท่ีมผีลการเรยีนต่ํา มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคัน หรือสําเร็จ

การศึกษาชา ฯลฯ) 
7 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาใหคําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคําปรึกษาการทําวิทยานิพนธ

ท่ีเพียงพอ 

กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนักศึกษาและการเสรมิสรางทกัษะการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 
9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจดับริการแกนักศึกษาเพียงพอ และครอบคลมุทุกประเภทกิจกรรม 

10 บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาตองมีความรูความสามารถในการจดักิจกรรมท่ีสนองความตองการของ
นักศึกษา 

11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาตองสงผลตอการพัฒนาคณุลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลมุกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความเปนพลเมือง (civic 

engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตองชวยเสรมิสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เชน ICT 

literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 
14 การเปดโอกาสใหนักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีโอกาสทางการศกึษาจํากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนักศึกษาไดรับการพัฒนาใหไดสาระ

ความรู ทักษะ ท่ีสอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูท่ีเปนมาตรฐานเดยีวกัน 
17 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting Professors ท่ีมาชวยสอนหรือให

ประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 
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แนวทางในการประเมนิตวับงชีท้ี ่3.3 
1 อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลกัสูตร 
2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรยีนของนักศึกษา 
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยท่ีแสดงออก

ถึงการผลติและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจยัของตนเอง 
 

แนวทางในการประเมนิตวับงชีท้ี ่4.1 
ระบบการรบัอาจารย 

1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร 
2 การมีระบบการรับอาจารยใหมท่ีมคีวามรูความสามารถและความเช่ียวชาญ รวมท้ังมีการพัฒนาอาจารยท่ีมีอยูเดมิอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสรมิการทํางานตามความชํานาญของแตละคน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารยประจําหลักสตูรตองมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจํานวนท่ีไมต่าํกวาตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ระบบการบรหิารอาจารย 
4 สถาบันตองมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการตามเปาหมายท่ี

กําหนด 
5 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานท่ีดแูลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังดาน

อาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร โดยการมสีวนรวม
ของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกํา ลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยทีมี่ศักยภาพใหคงอยูกับสถาบัน        
ลดอัตราการลาออก หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย แผนอัตรากําลัง แผนการสรรหาและรบั
อาจารยใหมแผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหนงทดแทนกรณลีาไปศึกษาตอ/เกษียณอาย ุอ่ืนๆ ตามบริบท 

7 ในกรณีท่ีปริมาณและคณุภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรกําหนด สถาบันตองมวิีธีการบริหาร
จัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนขอจํากัดอยางเปนระบบ 

8 มีแผนบรหิารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารยขาดแคลน กรณีมีอาจารยสมดลุกับ
ภาระงานเพ่ือใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหารความเสีย่ง ดานจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับการจดัการเรยีนการสอน
และการประเมินผลนักศึกษา 

9 การกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผดิชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน 
10 การมอบหมายภาระหนาท่ีใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 
11 ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12 ระเบียบท่ีโปรงใสชัดเจนในการบรหิารอาจารยประจําหลักสูตร 
13 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 
14 ระบบการยกยองและธํารงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 
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ระบบการสงเสรมิและพฒันาอาจารย 
15 สถาบันใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ี 

สงูข้ึน เพ่ือสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 
17 การควบคุม กํากับ สงเสรมิใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง 
18 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยท้ังในและระหวางหลักสูตร 
19 การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน) 
20 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย 
21 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยใน 

สาขา/หลักสตูร 
22 บัณฑิตศึกษา ใหความสําคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคณุสมบัติท่ีสูงกวากําลังคนในหลักสูตร

ปริญญาตร ีโดยเฉพาะคณุสมบัติของอาจารยท่ีตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัยนอกเหนือจากความรู
ความสามารถดานการสอน 

 

แนวทางในการประเมนิตวับงชีท้ี ่4.3 
ผลที่เกดิกบัอาจารย 
1 อัตราการคงอยูของอาจารยประจาํหลักสตูร 
2 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูรตอการบริหารจดัการหลกัสูตร 
3 จํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรยีนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา 124                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
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แนวทางในการประเมนิตวับงชีท้ี ่5.1 
สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 

1 หลักสตูรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติท่ีชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะผานการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2 เน้ือหาของหลักสตูรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมใหนักศึกษาไดเรียน 
3 หลักสตูรแสดงผลลพัธการเรยีนรูท่ีชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความตองการของผูใช

บัณฑิต 
4 คําอธิบายรายวิชามเีน้ือหาท่ีเหมาะสมกับช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต และมเีน้ือหาท่ีครบคลุมกวางขวางครบถวนในสิ่งท่ี

ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรอืท่ีเปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยงสัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะห
การเรยีนรู 

5 เน้ือหาท่ีกําหนดในรายวิชาไมมคีวามซ้ําซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสม 
กับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูท่ีกําหนดในรายวิชาและหลักสูตร 
7 การจัดการเรยีนการสอนครอบคลมุสาระเน้ือหาท่ีกําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถวน 
8 การเปดรายวิชามลีําดับกอนหลังท่ีเหมาะสม เอ้ือใหนักศึกษามีพ้ืนฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 
9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสตูรเพ่ือใหนักศึกษาสําเรจ็ไดทันตามเวลาท่ีกําหนดในหลักสตูร 

10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนักศกึษาท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกต ิหรือการศึกษาทางไกล มีการ

ควบคุมใหนักศึกษาไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรยีนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

ปริญญาตร ี(ประเด็นเพิม่เติม) 
12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎ ีการปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาท่ีเปนจุดเนนวิชาการศึกษาท่ัวไปท่ี

สรางความเปนมนุษยท่ีเตรียมนักศกึษาออกสูโลกแหงการดํารงชีวิต 
13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสําคญักับการเทียบวิชารับโอนท่ีตองมีการเรยีนในเน้ือหาสาระท่ีกําหนดในรายวิชา

ของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิม่เตมิ) 
14 เน้ือหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาท่ีเก่ียวของท่ีมีความท่ีซับซอน มีจุดเนน 
15 การควบคุมกํากับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธท่ีอนุมัติเปนประเดน็วิจัยรวมสมัย/สนองความตองการของสังคม 
16 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจยัท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และสอดคลองกับระดับของหลักสตูร 
17 หัวขอวิทยานิพนธระดับปรญิญาเอก มีความซับซอนและลึกซึ้งและใหองคความรูใหมมากกวาระดับปรญิญาโท 
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แนวทางในการประเมนิ ตวับงชีท้ี ่5.2 
การวางระบบผูสอน 

1 ผูสอนมคีณุสมบัต ิเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรูและความชํานาญในเน้ือหาวิชาท่ีสอน  (คํานึงถึงสาขาวิชา 
ประสบการณทํางาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

2 หลักสตูรกําหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนท่ีมคีวามชํานาญหลากหลาย เพ่ือใหมีโอกาสไดรบัการพัฒนา
มุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นักศึกษาควรไดเรียนกับ
อาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

3 มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยในดานเน้ือหา กิจกรรม
การเรยีน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การกํากับใหอาจารยทุกคนตองมกีารทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา แจกนักศึกษา 
และมีการกํากับใหดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5 นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกต/ิระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยท่ีมคีุณสมบัติท่ี
คุณภาพมาตรฐานเดยีวกัน มีโอกาสท่ีจะมีปฏิสมัพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยท่ีปรึกษาเทาเทียมกัน 

6 หากมีการกําหนดใหม ีTA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคําแนะนํา และการปรับปรุงพัฒนาใหมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิม่เตมิ) 
7 หลักสตูรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัตดิานความรู ประสบการณ เวลาในการใหคําปรึกษา

และการพัฒนานักศึกษา 
8 การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสมกับหัวขอ

วิทยานิพนธท่ีอนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเช่ียวชาญในหัวขอวิจัยท่ีจะควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา 
และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑท่ี สกอ. กําหนด 
10 มีการกํากับใหอาจารยพิเศษท่ีมาทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษามีการผลติผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง 

กระบวนการเรยีนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรยีนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 
12 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรยีนรูของนักศึกษา 
13 การจัดการเรยีนการสอนท่ีหลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัต ิการเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ

การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศกึษา (เชน ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนตองมีกอนเขาโปรแกรม

ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณการเรียนรู/การทํางาน/การ

ประกอบอาชีพ 
16 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คณุลักษณะท่ีเอ้ือตอการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟง อาน 

เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสรมิการเรียนรูดวยเทคโนโลยี
สื่อสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

17 การเตรียมความพรอมดานการทํางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทํา/การเผยแพรผลงาน) 
18 การสอนแบบเนนการปฏิบัต ิการเรียนรูจากผูทรงคณุวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน 
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 
20 การใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความรูและทักษะการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพเชน online learning 
21 การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน) 
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22 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย 
23 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร 
24 การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรยีนการสอนและการประเมนินักศึกษา 

ปริญญาตร ี(ประเด็นเพิม่เติม) 
25 การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจดัการเรียนการสอนและสงผลตอการเรยีนรูของ

นักศึกษา 
26 การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรยีนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษาการสอดแทรกศิลปะและ

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 
27 การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ (ถามี) 
28 ระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารยท่ีปรึกษา (ถามี) 
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีจะใหนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
30 มีระบบการตดิตามและการประเมนิผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของสถานศึกษาและ

สถานประกอบการ 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิม่เตมิ) 
31 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนท่ีเนนปญหา 

เปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
32 มีระบบกํากับการทํางานของอาจารยผูสอนท่ีเอ้ือประโยชนตอนักศึกษาเต็มท่ี ใหความสําคัญกับพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย 
33 มีระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จ

การศึกษาไดทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
34 หัวของานวิจัยของนักศึกษาสอดคลองหรือสัมพันธกับความเช่ียวชาญของอาจารยท่ีปรึกษา 
35 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคนอยางนอยหน่ึงครั้งตอภาค

การศึกษา 
36 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนท่ีเก่ียวของและนักศึกษาสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก 
37 มีการใหความรูและระดับช้ันความสําคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานขอมูลท่ี สกอ. 

รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
38 มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปญหาของวารสารท่ีไมมีคุณภาพ 
39 การช้ีแนะแหลงทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและสงเสริมใหนักศึกษาจัดทําขอเสนอโครงการท่ีมีโอกาสไดรับทุน

สนับสนุน 
40 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting Professors ท่ีมาชวยสอนหรือให

ประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 127 
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แนวทางในการประเมนิ ตวับงชีท้ี ่5.3 
1 การกําหนดเกณฑการประเมินใหนักศึกษามีสวนรวม 
2 นํ้าหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัตสิัมมนา ฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เชน ขอสอบ

ปรนัย อัตนัย การบาน รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ) 

4 การกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู 
5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษขอสอบ 

ปรับปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหมๆ เสมอ มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิด
ข้ันสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทํางาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 
7 การตัดเกรดและแจงใหนักศึกษารับรูชัดเจน (กําหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจนสอดคลองกับท่ีเกณฑท่ี

นักศึกษามีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ีใชในการการตัดเกรดชัดเจน 
การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา) 

8 การสงเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 
9 การประเมินการจัดการเรยีนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิม่เตมิ) 
10 การกําหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบปองกันชัดเจน 
11 ขอมูลท่ีรองรับการประเมินท่ีมาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดบัคุณภาพของวิทยานิพนธ สารนิพนธได 
12 วิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยท่ีสะทอนความคดิริเริ่ม รวมสมัย มีการออกแบบการวิจัย 

ท่ีเหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสารซึ่งเปนท่ียอมรับใน 
สาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

 
แนวทางในการประเมนิ ตวับงชีท้ี ่6.1 
ความเหมาะสมและเพยีงพอของสิง่สนับสนนุทางกายภาพและทรัพยากรการเรยีนรู 
1 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมดานการเรียนรู) 
2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เชน หองสมุด ฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู 

วารสารวิชาการเพ่ือการสืบคน ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 
3 การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลีย่นสนทนา หรือทํางานรวมกัน 
4 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
5 สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนักศึกษาสามารถ

ติดตอสื่อสารไดใกลชิด 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิม่เตมิ) 
6 การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการตอเมื่อสถาบันมีความพรอมและกําหนดความคาดหวังสูงกวา

ขอกําหนดในหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเปนสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะ
แหลงขอมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวาขอกําหนดท่ีพึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี 

7 มีการจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษาเพ่ือทําวิจัย 
8 มีหองทํางานวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) เพ่ือใหนักศึกษาเขาใชไดสะดวกในการทําวิจัย 
9 มีอุปกรณและเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีจาํเปนและเหมาะสมในการทําวิจัย 

ความพงึพอใจของอาจารยและนกัศึกษาตอสิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู 
 

หนา 128                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 129 
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หนา 130                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
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หนา 132                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
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หนา 134                                    คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
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