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ได้ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มาอย่างต่อเนื่อง โดยคงไว้ซึ่งภารกิจหลักของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งด้านมาตรฐานและคุณภาพในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ตลอดจนการท านุบารุงศิลปวัฒนธรรม และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกระดับในองค์กร และ
อาศัยหลักการของระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่มุ่งเน้นให้มีการก าหนดระบบและกลไก
ในการควบคุม (Control) ตรวจสอบ (Audit) และประเมินผล ( Assessment ) ทั่วทั้งองค์กร ได้ตระหนักและ
มีส่วนร่วมในการด าเนินการในทุกขั้นตอนของระบบประกันคุณภาพ  และด้วยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้พัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา       
เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยก าหนดให้สถาบันการศึกษารายงานผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ดังกล่าว องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่น าลงสู่การปฏิบัติ ในสถาบันการศึกษา เป็นตัว
บ่งชี้ที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และเป็นตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) (สมศ.)    
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในงานประกันคุณภาพ   
จึงท าให้มีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร เล่มนี้ขึ้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินงานไปตามเกณฑ์     
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ได้ก าหนดไว้ ให้มีความสอดคล้องและรูปแบบการรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ สกอ.ระดับหลักสูตร ด าเนินเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง         
และมีประสิทธิภาพ ฯ อีกทั้งเป็นแนวทางให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดท ารายงานในรูปแบบ
เดียวกัน 
 

                   นางสาวทิพย์รัตน์  ช่วยธานี 
                                                                                        ผู้รับผิดชอบหน่วยประกันคุณภาพ 
                                                                                       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย วิทยาเขตตรัง 

หน้า ข                                                 คู่มือการปฏิบัติงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสตูร 

สารบัญ 

                 หน้า 

ค าน า              ก 
สารบัญ            ข 
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา     1 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

บทที่ 1 บทน า           5 
บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา      12 
บทที่ 3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน       25 
บทที่ 4 นิยามศัพท์          33
บทที่ 5 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร     42 
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน       45 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต         60 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา        66 
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์        71 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน    79 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้       86 
บทที่ 6 แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    88 
ภาคผนวก 

- แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้           93 
- ประกาศ กพอ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงตาแหน่งอาจารย์   102 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
- ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  105 

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่  108 

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี)   112 

 



     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  วิทยาเขตตรัง 

คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 1 

 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  วิทยาเขตตรัง 

หน้า 2          คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 

 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  วิทยาเขตตรัง 

คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 3 

 
 
 
 
 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  วิทยาเขตตรัง 

หน้า 4          คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  วิทยาเขตตรัง 

คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 5 

 
 
 

 ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สถานที่ตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ต าบลไม้ฝาด  อ าเออสิเกา  จังหวัดตรัง  92150 
โทรศัพท์ 0-7520-4093 

 โทรสาร  0-7520-4059 
 Website : http://engtech.rmutsv.ac.th/engtech/ 
 

 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   

เปิดการเรียนการสอนหลายสาขาวิชา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีการประมง สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขา
สิ่งแวดล้อม สาขาศึกษาท่ัวไปและสาขาเทคโนโลยี 

ต่อมาสาขาเทคโนโลยี ได้แยกส่วนงานการศึกษาออกจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
เป็นส่วนงานอายในวิทยาเขตตรัง โดยใช้ชื่อว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี” เพ่ือการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

- ขยายโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมและประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายฝั่งอันดามัน 

- สร้างงานวิจัยด้ายวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม       
ทั้งระดับพื้นท่ีและระดับชาติ 

- เผยแพร่และให้บริการวิชาการแก่สังคมท้ังในหน่วยงานอาครัฐและอาคเอกชน 
- ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

 
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Engineering and Technology)     

ได้ผ่านการพิจารณามีมติเห็นชอบ จากการประชุมสอาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้น าเสนอต่อสอามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย           
เพ่ือพิจารณาจัดตั้ง ซึ่งจากการประชุมสอามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่    
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบให้โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนงาน
อายในและสอามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕  
สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนงานอายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- พ.ศ.๒๕๕๓  
เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- พ.ศ.๒๕๕๔  
เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- พ.ศ.๒๕๕๘  
เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- พ.ศ.๒๕๕๘  
เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- พ.ศ.๒๕60  
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- พ.ศ.๒๕61  
เปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง 
หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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 ปรัชญาการศึกษา 
“สร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมปัญญา พัฒนางานวิจัย ใส่ใจเทคโนโลยี” 

 ปณิธาน 
“ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นภูมิพลังแห่งปัญญาของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิตบัณฑิต ที่รู้จริง 

ปฏิบัติไดเ้ปี่ยม ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ” 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม พลังงาน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยเน้นพัฒนา

ด้านวิชาการและเชี่ยวชาญปฏิบัติ พร้อมทั้งสร้างงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของภูมิภาคฝั่งอันดามัน    

 พันธกิจ (Mission) 
 ๑. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และมี
ความสามารถพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

   ๒. ส่งเสริมงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ใหม่ ที่น าไปสู่การ
แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ 

  ๓. บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
  ๔. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์อูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม 

  เป้าประสงค์   
1. มีบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณอาพ พร้อมตอบสนองความต้องการทั้ง

อาครัฐและเอกชน 
2. ประชาชนในอูมิอาคฝั่งอันดามัน มีโอกาสทางการศึกษา และสามารถสร้างองค์ความรู้ ทางด้าน

วิศวกรรมเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณอาพชีวิต 
3. มีนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ ทางด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี  พลังงาน และสิ่ งแวดล้อม             

ที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาของอูมิอาคในฝั่งอันดามัน  
4. ประชาชนในอูมิอาคฝั่งอันดามัน ได้รับการบริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี 

พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
 

 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
“บัณฑิตนักปฏิบัติ” 

 เอกลักษณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 “เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ” 
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 โครงสร้างองค์กร 
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 ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคณุอาพ
การศึกษา ศรีวิชัย QA 

              หน่วยประกัน
คุณภาพ 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการใช้งาน 

ระบบฐานข้อมลูด้านการประกันคณุอาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา 

ก าหนดเป้าหมายคณุอาพ KPI ระดบัหลักสตูร/ ระดับคณะ 

เสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

ทุกปีการศึกษา 

             หน่วยประกัน
คุณภาพ 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

หลักสูตร /หน่วยประกันคุณภาพ 

ส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 

ให้คณะกรรมการผูต้รวจประเมินฯ ก่อนวันตรวจ  
ประมาณ 1 สัปดาห ์

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการแจ้งผลการตรวจประเมินคณุอาพการศึกษา
อายใน ระดับหลกัสูตร 

เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณอาพการศึกษา
อายใน ระดับหลกัสูตร 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสตูร  

ฉบับสมบรูณ ์ เสนอคณบดีลงนาม 

              หลักสูตรทุก
หลักสูตร 

 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

              หลักสูตรทุกหลกัสูตร 



     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  วิทยาเขตตรัง 

หน้า 10          คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ  
ฉบับสมบรูณ์  เสนอคณบดีลงนาม และกรอกข้อมูลในระบบ 

CHE QA ONLINE 3D พร้อมท้ังให้ประธานกรรมการยืนยันส่งผล
การประเมินฯ 

 

ส่งรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัคณะ  
ฉบับสมบรูณ์  ให้กับกองวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณอาพ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

น าผลการประเมินคณุอาพการศึกษาอายใน ระดับหลักสูตร          
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ 

 

ส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะฯ 

ให้คณะกรรมการผูต้รวจประเมินฯ ก่อนวันตรวจ  
ประมาณ 1 สัปดาห ์

รับการตรวจประเมินคุณอาพการศึกษาอายใน ระดับคณะ 

เสนอรายชื่อคณะกรรมการผูต้รวจประเมินคุณอาพการศึกษา
อายใน  ระดับคณะ 

หน่วยประกันคุณภาพ 

หลักสตูรกรอกรายงานการประเมนิตนเองผ่านระบบ  
CHE QA Online 3D  

พร้อมท้ังให้ประธานกรรมการยืนยนัส่งผลการประเมินฯ 

 

 

 

 หลักสูตรทุกหลักสูตร/ประธาน 

หลักสตูรจดัท าแผนพัฒนาคณุอาพการศึกษา  
ตามผลการประเมิน ระดับหลักสตูร 

 

 

 

 หลักสูตรทกุหลักสูตร 

หน่วยประกันคณุอาพน าแผนพัฒนาคุณอาพการศึกษา  
ตามผลการประเมินระดับหลักสตูร เข้าเสนอวาระพิจารณา

คณะกรรมการประจ าคณะ  
 

 

 

 หน่วยประกันคุณภาพ 
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สิ้นสุด 

หน่วยประกันคณุอาพสรุปผลการประเมินคุณอาพการศึกษา
อายใน ระดับคณะ พร้อมท้ังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินฯ เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และ

คณะกรรมการประจ าคณะ ในวาระพิจารณา  

หน่วยประกันคณุอาพจัดท าแผนพฒันาคุณอาพการศึกษา 
ระดับคณะ และน าเข้าประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

ในวาระพิจารณา  

             หน่วยประกันคุณภาพ 
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1. เหตุผลและความจ าเปน็ของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศกึษา 

1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
อารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามอารกิจ ทั้ง 4 
ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบัน มีปัจจัยอายใน
และอายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณอาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการปัจจัยดังกล่าวคือ 

1)  คุณอาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตอายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ 
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2)  ความท้าทายของโลกาอิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน  
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัว 
ของประเทศในอูมิอาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณอาพการศึกษา 

3)  สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้ 
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาอาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณอาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4)  สถาบันอดุมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5)  สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มี
ความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาอิบาล 

6)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ 
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณอาพอายในรวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณอาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณอาพอายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7)  คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549  
เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุก 
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณอาพการศึกษา 

8)  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณอาพ ของบัณฑิต
ในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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9)  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 
24  เมษายน  2554  เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม 
ประเอทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

10)  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณอาพการศึกษา  
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1)  เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบ 
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2)  เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษา  

3)  ศึกษาในอาพรวมตามระบบคุณอาพและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้นโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณอาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และได้มาตรฐาน 

4)  เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานอาพของ
ตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณอาพไปสู่เป้าหมาย  (targets)  และเป้าประสงค์
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

5)  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง  ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนา การ
ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
สถาบัน 

6)  เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณอาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

7)  เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น 
ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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หน้า 14          คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการประกันคุณภาพการศึกษา 

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

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  ได้ก าหนด  
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณอาพและมาตรฐาน  โดยก าหนดรายละเอียดไว้             
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณอาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณอาพอายใน” 
และ “ระบบการประกันคุณอาพอายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณอาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณอาพอายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน 
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณอาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา ก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณอาพอายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณอาพอายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณอาพ
อายในเสนอต่อสอาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณอาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณอาพอายนอก   

การประกันคุณอาพอายนอก  เป็นการประเมินคุณอาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม  และ
ตรวจสอบคุณอาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยค านึงถึงความมุ่งหมายหลักการ และ         
แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่ งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณอาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)” หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณอาพ
อายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมิน           
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.  2551-2565) ไดก้ าหนดแนวทางการพัฒนา  
และแก้ปญัหาอุดมศึกษาท่ีไร้ทิศทาง  ซ้ าซ้อน  ขาดคุณอาพ  และขาดประสิทธิอาพ  โดยใช้กลไกการประเมิน  
คุณอาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ  กล่าวคือ  ให้มีการสร้างกลไกการ  ประเมิน 
คุณอาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับ การศึกษาที่ 
ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกัน ตามความ
หลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อน
อาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาอิวัตน์  ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละ
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คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 15 

กลุ่มเหล่านี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา  และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมี
นัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของ
บัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม  ลดการว่างงาน  โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไก
ร่วมกันในการประกันคุณอาพ  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด  ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่มและ         
ในระยะยาวการประเมินคุณอาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะ
ให้ความเชื่อถือ  เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ  และการสนับสนุนจากอาคเอกชน  
รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผน อุดมศึ กษาระยะยาว  15 ปี ดั งกล่ าว  กระทรวงศึ กษาธิการได้ มี ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา ในปี  2554 ก าหนดประเอทหรือกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษา เป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่ม  ก  วิทยาลัยชุมชน  หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จัด
ฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่อาคการผลิตจริง ในชุมชน
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน  เช่น  แรงงานที่ออกจากอาคเกษตร  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
อูมิอาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และ บุคคลในอูมิอาค เพ่ือรองรับ
การด ารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม 
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายอาพ วิทยาศาสตร์ชีวอาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง 
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนาอาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับ 
ปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ ปริญญาเอก 
หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ ปริญญาเอก และเน้นการท า
วิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิด
ของประเทศ สถาบันมีศักยอาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากลมุ่งสร้างองค์ความรู้
ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ ดังนั้น การประกันคุณอาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมิน
คุณอาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 
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หน้า 16          คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่  11  (พ.ศ.2555-2559)  ก าหนดให้อุดมศึกษาไทย  
ในช่วงปี  2555-2559  ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา 
วิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างอูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นอายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ ในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณอาพ  ผลิตก าลังคนที่มีศักยอาพ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพ ตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคม            
มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขอาวะทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและ
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมีการจัดการ  เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและ
การบริโอคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดย
อาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณอาพเพ่ือการพัฒนา
ชาติอย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) บนพ้ืนฐาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่
คุณอาพอุดมศึกษาระดับ นานาชาติ” 
 

2.3 มาตรฐานการอุดมศกึษา 

ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 
ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณอาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้าน 
การสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้อยู่ในมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคน
ไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึ กษาจะมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้การพัฒนาคุณอาพและ
มาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา          
ได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่าง           
มีประสิทธิอาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยอาพ และความ
พร้อมในการจัดการศึกษา  และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามอารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  และก าหนด 
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่ม  ก  วิทยาลัยชุมชน  กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  
กลุ่ม  ค  สถาบันเฉพาะทาง  และกลุ่ม  ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ           
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พ.ศ.2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณอาพบัณฑิตในแต่ละ           
ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  โดยก าหนดให้คุณอาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ  และสาขาวิชาต้องเป็นไป          
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษา 

หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มีผลบังคับใช้  ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา           
ได้เสนอระบบการประกันคุณอาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์               
แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบ
กับระบบประกันคุณอาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)          
ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ ระบุให้ 
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณอาพการศึกษาอายใน
ตามอารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิอาพและประสิทธิผลรวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณอาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากอายในหรือโดยหน่วย งานต้นสังกัด           
ที่มีหน้าทีก่ ากับดูแลสถาบันการศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณอาพจากอายนอกรวมถึง 
สนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณอาพอายใน  ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชา               
หรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก 
และประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณอาพการศึกษาอายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ.2545 ไประยะหนึ่ ง ส านักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา จึงได้จัดท า กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส าคัญ เกี่ยวกับ
ระบบและกลไกการประกันคุณอาพการศึกษาอายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยั งคงไว้ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมา
ในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณอาพอายในและอายนอก ของการศึกษา        
ทุกระดับ ไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณอาพอายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่
หลัก 2 ประการ คือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณอาพอายในระดับอุดมศึกษาเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณอาพ  อายในระดับอุดมศึกษา          
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณอาพ



     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  วิทยาเขตตรัง 

หน้า 18          คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 

การศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณอาพทั้งอายในและอายนอกไปปรับปรุงคุณอาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณอาพอายในประกอบด้วยการประเมิน
คุณอาพ การติดตามตรวจสอบคุณอาพ และการพัฒนาคุณอาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้         
มีการติดตามตรวจสอบคุณอาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้ สถานศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม ตรวจสอบคุณอาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดี       
ถึงความส าคัญของการประกันคุณอาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและ 
แนวปฏิบัติในการประกันคุณอาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทาง          
ในการประกันคุณอาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีอาพ           
ทางวิชาการ (academic  freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional  autonomy)  
และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณอาพจากอายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ          
ที่ตรวจสอบได้ (accountability) ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม        
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณอาพอายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนทรัพยากร  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล         
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญา  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณอาพการศึกษา
อายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณอาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 33  
ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณอาพโดยยึดหลักเสรีอาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ
ด าเนินการของสถานศึกษาเพ่ือให้มีประสิทธิอาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณอาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับการประกันคุณอาพอายนอก  
สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณอาพอายใน ที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน  โดยอาจเป็นระบบประกันคุณอาพที่ใช้กันแพร่หลาย ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบ
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คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 19 

เฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณอาพแบบใด จะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจาก
การวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบ ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนิน
อารกิจของสถาบันบรรลุ เป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกัน             
แก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณอาพหลักการที่ส าคัญ  
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณอาพ และตัวบ่งชี้การประกันคุณอาพการศึกษาอายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณอาพการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
1)  ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาอายใต้ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 

ทีก่ าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณอาพการศึกษา พ.ศ.2553 
2)  เป็นระบบประกันคุณอาพการศึกษาอายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ ซึ่งสามารถ 

ส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิอาพ  
3)  ระบบการประกันคุณอาพการศึกษาอายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ประกอบด้วยการประกัน 

คุณอาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 
     - ระบบการประกันคุณอาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณอาพ 
       การติดตามตรวจสอบคุณอาพ และการพัฒนาคุณอาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ  
       จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณอาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณอาพ เพ่ือให้สามารถ  
       ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามทีก่ าหนดสะท้อนการจัดการศึกษา 
       อย่างมีคุณอาพ 
     - ระบบการประกันคุณอาพอายในระดับคณะและระดับสถาบัน  เป็นการด าเนินการประกัน        
       คุณอาพการศึกษาอายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณอาพ โดยยึดหลักเสรีอาพ 
       ทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกัน 
       คุณอาพการศึกษาอายในที่คณะและสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยอาพ        
       และประเอทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ  
4)  ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณอาพการศึกษาอายใน  
5)  เชื่อมโยงกับระบบคุณอาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบมาตรฐาน 

          คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณอาพอายนอกของ สมศ.     
       เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างอาระการท างานของหน่วยงาน 
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หน้า 20          คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 

3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  คือ  มาตรฐานการอุดมศึกษา          
ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
อีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษามาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณอาพอายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติ
ราชการตามมิติด้านต่างๆ  ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.)  ในกรณีมหาวิทยาลัย
ของรัฐ เป็นต้น 

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเอท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณอาพ ดังนี้ 
1)  ตัวบ่งชี้เชิงคุณอาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชี้เป็น 5 

ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณอาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่า  ผลการ
ด าเนินงานได้กี่ข้อได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่า
ได้ 0  คะแนน  และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการ  และกรรมการ
ประเมิน  (peer  review)  จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ  ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน  โดยมีระดับ
คะแนนอยู่ระหว่าง 0-5 
 2)  ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง  
1  ถึง  5  โดยเป็นค่าต่อเนื่อง  (มีจุดทศนิยม)  ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  (ซึ่งอยู่ในรูป
ร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนน ท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละ 
หรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5  ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณอาพอายในระดับอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณอาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการ
จัดท าระบบการประกันคุณอาพอายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจอายใต้การก ากับ ดูแลของ            
สอาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณอาพการศึกษาอายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ          
ของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ  ได้แก่  (1)  พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  (2)  พันธกิจ
ด้านการวิจัย  (3)  พันธกิจด้านการบริการวิชาการ  (4)  พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
การบริหารจัดการ  ส าหรับการประกันคุณอาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ 
ส่วนพันธกิจด้านอ่ืนๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ ในระดับคณะและสถาบัน            
จะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมดซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะ          
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้น            
ได้ทั้งหมด  ในบทที่  4  ถึงบทที่  6  ของคู่มือฉบับนี้  จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณอาพการศึกษาอายใน
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกันคุณอาพ  การศึกษาอายในตั้งแต่              
ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับสถาบัน  การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบ             
การประกันคุณอาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณอาพเพ่ือให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตาม         
การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด  สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณอาพและตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น               
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ควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณอาพอายนอก โดยการประกันคุณอาพการศึกษาอายใน
เน้นที่ปัจจัยน าเข้า  และกระบวนการ  ซึ่งอายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของ          
การด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 
 

3.1.3 กลไกการประกันคณุภาพ 

ในด้านของกลไกการประกันคุณอาพผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จและ
น าไปสู่การพัฒนาคุณอาพอย่างต่อเนื่องคือคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะ 
ต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณอาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ       
โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมิ น  และกระตุ้น          
ให้เกิดการพัฒนาคุณอาพอย่างต่อเนื่อง  หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการ  หรือหน่วยงานนี้  คือ
การจัดระบบประกันคุณอาพพร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณอาพที่เหมาะสมส าหรับ          
คณะและสถาบันระบบประกันคุณอาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณอาพของการปฏิบัติงาน  ตั้งแต่
ระดับบุคคล  ระดับหลักสูตร  ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน  โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณอาพ          
ในแต่ละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงาน  แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้  ต้องประสานงานและ
ผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิอาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 
 

3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณอาพ  การวัดและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิอาพหากปราศจากฐานข้อมูล            
และระบบสารสนเทศที่เป็นจริง  ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล  ระดับหลักสูตร  คณะวิชา  และ
สถาบัน  ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น  ระบบสารสนเทศที่ดี  มีประสิทธิอาพ  
จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณอาพการศึกษา  และส่งผลต่อคุณอาพ           
ในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน  การปฏิบัติงาน  การตรวจสอบประเมิน  ตลอดจนถึง         
การปรับปรุงและพัฒนา 
 

4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 
ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา  มาตรา  34  ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่  
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็น
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กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงานเพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบาย
การพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐาน 
การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนาโดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมาย          
และหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย และเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลาย         
ของกลุ่มหรือประเอทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐาน 
ของการปฏิบัติงานได ้

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ  อาทิ  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณอาพ         
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณอาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากลซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวและ
ต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษาตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณอาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเอทมีคุณอาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ทั้งมาตรฐาน 
การศึกษาระดับชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสัมพันธ์กับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ  รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ           
จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณอาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์          
และวิธีการประกันคุณอาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้อง และการประกันคุณอาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนอาพที่ 1.1 
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แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณอาพ 

 
5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 

 การประกันคุณอาพการศึกษาอายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณอาพมีการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณอาพอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณอาพอายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (input)  กระบวนการ  (process)  และผลผลิตหรือผลลัพธ์  
(output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณอาพอายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณอาพอายในกับการประเมินคุณอาพอายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  โดยได้
เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนอาพที่ 1.2 
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แผนภาพที่ 1.2  ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณอาพการศึกษาอายในกับการประเมินคุณอาพอายนอก 

 
จากแผนอาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณอาพอายในแล้ว 

จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณอาพอายใน โดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณอาพอายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณอาพ  
(CHE QA Online)  ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณอาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์  
ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเอกสารอ้างอิงการประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณอาพ เพ่ือน าเสนอสอาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน            
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณอาพอายในของสถาบัน  การติดตามตรวจสอบ
ของตน้สังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนอาพ 
ที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร การด าเนินการของคณะและสถาบัน เพ่ือการ 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณอาพออกไปรับใช้สังคม 
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1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณอาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง           
ตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สอาพสังคม เศรษฐกิจ
ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นระบบการประกัน
คุณอาพการศึกษาอายในและระบบการประเมินคุณอาพการศึกษาอายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด
ปัจจุบัน  ระบบการประกันคุณอาพอายในเข้าสู่รอบที่สาม  (2557-2561)  และระบบการประเมินคุณอาพ
อายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558-2562) 

ระบบการประกันคุณอาพอายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน    
ในทุกปีการศึกษาและให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละ           
สถาบัน ในรอบแรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลผลิต
หรือผลลัพธ์โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณอาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณอาพการศึกษาอายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน 
การอุดมศึกษาและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณอาพอายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณอาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
อายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นอาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น
สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณอาพ  คือ  ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  และผลผลิต
หรือผลลัพธ์  อีกทั้ง  ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมอง  การบริหารจัดการทั้ง  4  ด้าน  คือ  ด้านนักศึกษาและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการอายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วน
ของเกณฑ์การประเมิน  มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน
ได้แก่  สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  สถาบันที่            
เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว เนื่องจาก          
ในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณอาพอย่างชัดเจนตัวบ่งชี้
ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ   

การพัฒนาระบบการประกันคุณอาพอายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก 
โดยน าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.  2550-2554) กฎกระทรวงว่าด้วย  ระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณอาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณอาพ 

บทที่ 3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 



     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  วิทยาเขตตรัง 

หน้า 26          คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 

อายนอกของ  สมศ.  กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ  ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ  (ก.พ.ร.)  ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณอาพอายใน
อย่างไรก็ตาม  การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณอาพอายใน  รอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมิน
เฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการส าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น  ส านักงานคณะกรรมการ               
การอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณอาพอายนอกรอบสามของสมศ. มาใช้โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณอาพอายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของ
ระบบประกันคุณอาพคือปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมี
ความแตกต่างจากรอบแรก คือ มีการก าหนดประเอทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  ได้แก่  กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  
กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี         
และกลุ่ม  ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
ตามนิยามทีก่ าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

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

ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณอาพอายใน
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณอาพ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณอาพการศึกษาอายในระดับอุดมศึกษาโดย
ให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -
2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณอาพการศึกษาอายใน 3 
ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมี องค์ประกอบการประกันคุณอาพการศึกษา
อายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณอาพการศึกษาอายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ด าเนินการไปพร้อมกัน            
หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์อายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการ 
ดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ ดังนี้ 

การประกันคุณอาพการศึกษาอายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 
4 อาจารย์ องค์ประกอบที่  5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน และองค์ประกอบที่  6             
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณอาพการศึกษาอายในระดับหลักสูตรครอบคลุม เรื่อง
การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา             
ในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทาง
วิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์  สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  ห้องสมุด   และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ              
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การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งคุณอาพบัณฑิต  ซึ่งจะพิจารณา
จากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  คุณอาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
การประกันคุณอาพการศึกษาอายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1             
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร จัดการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณอาพ
การศึกษาอายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ 
แต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย  
การบริหารจัดการและการประกันคุณอาพของคณะ 

การประกันคุณอาพการศึกษาอายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่  2 การวิจัย องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และองค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการตัวบ่งชี้  และ
เกณฑ์การประกันคุณอาพการศึกษาอายในระดับสถาบัน  พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
ได้แก่  มาตรฐานด้านศักยอาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาประกอบด้วยด้านกายอาพ  ด้านวิชาการ  
ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการด าเนินการตามอารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สั งคม ด้านการท าบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้  ควรมุ่งเน้นการประกันคุณอาพการด าเนินการของสถาบัน  เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ  โดยครอบคลุมในด้านกายอาพและอารกิจของสถาบัน  รวมถึงการ
ประกันคุณอาพในอาพรวม จุดมุ่งหมายของการประกันคุณอาพการศึกษาอายในแต่ละระดับ  เพ่ือการควบคุม
คุณอาพ  การติดตาม ตรวจสอบคุณอาพและการพัฒนาคุณอาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับสถาบัน ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณอาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
แต่ละคณะ และอาพรวมของสถาบันอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณอาพตามเกณฑ์และ
มาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณอาพอายใน  เสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบ อย่างน้อย
หนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ  รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณอาพ  บัณฑิตโดย
ผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณอาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเพ่ือประกอบการ
พิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตาม
ระบบการประกันคุณอาพการศึกษาอายในรอบใหม่นี้  จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณอาพการศึกษาอายในระดับ 
หลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณอาพการควบคุม คุณอาพ การติดตามตรวจสอบคุณอาพ
การประเมินคุณอาพและการพัฒนาคุณอาพ  เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุน 
ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะ  และสถาบัน  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  และวิสั ยทัศน์ที่สถาบัน 
อุดมศึกษาก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณอาพมีการควบคุมคุณอาพในทุกขั้นตอน 
ของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการตรวจสอบติดตามคุณอาพ        
ผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความ
เชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณอาพอายนอก  ที่จะมีการรับรองคุณอาพการศึกษาระดับชาติ  รวมทั้งมี           
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หน้า 28          คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 

การประเมินคุณอาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ  และเชิงคุณอาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละ          
ปีการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในคุณอาพของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง  คณะกรรมการประกันคุณอาพอายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณอาพอายในระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2557  โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษา           
มีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณอาพการศึกษาอายในโดยยึดหลักเสรีอาพทางวิชาการและ             
ความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษาเพ่ือให้มีประสิทธิอาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณอาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับบริบทของสถาบัน  
อุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการประกันคุณอาพอายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณอาพการศึกษาอายในที่สถาบันอุดมศึกษา
เลือกใช้ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์แ ละวิธีการ
ประกันคุณอาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณอาพอายในระดับอุดมศึกษา
พัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณอาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ 
และสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA  หรือ ระบบ EdPEx หรือ เป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง 
ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสอาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณอาพอายในระดับอุดมศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณอาพอายในต่อต้นสังกัด         
เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณอาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 

3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557-2561) 

เพ่ือให้การประกันคุณอาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณอาพการศึกษาอายในตามวงจรคุณอาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน 
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณอาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

P  =  เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้ 
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิด อาคการศึกษา 
แบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดอาคการศึกษาตามอาเซียน   

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

C/S = ด าเนินการประเมินคุณอาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน -
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 
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คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 29 

A  =  วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน  โดยคณะกรรมการบริหารระดับ 
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณอาพอายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน  (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสอามหาวิทยาลัย) มาจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้ งบประมาณ
กลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

วิธีการประกันคุณอาพอายใน ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1)  สถาบันวางแผนการประกันคุณอาพการศึกษาอายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2)  สถาบันเก็บข้อมูลระยะ  12  เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และ  

ให้มีการประเมินคุณอาพการศึกษาอายในเป็นประจ าทุกปีท้ังระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
3)  หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 
4)  คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ 
5)  คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการ

ประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 
6)  สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตรผลการประเมินระดับคณะวิชามาจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองระดับสถาบัน 
7)  สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสอาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน ในปี
การศึกษาถัดไป 

8)  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
คุณอาพอายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสอาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์  

9)  ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณอาพอายใน ผ่านระบบ CHE QA Online 
อายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณอาพอายในทุกปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน  และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณอาพ  (CHE  QA  Online)  ทั้งนี้  คณะกรรมการประเมินคุณอาพอายในระดับ
หลักสูตร  1  ชุด  อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกันเช่นหลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
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หน้า 30          คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 

ส ำหรับแนวทำงกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรที่สถำบันอุดมศึกษำต้อง
ด ำเนินกำรเป็นประจ ำทุกปี  คือ  หลักสูตรสำมำรถแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  หรือผู้ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของ  สกอ.  และเป็นคนก้ำวทัน         
ควำมทันสมัยของหลักสูตรมำประเมินหลักสูตร และรำยงำนผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE 

ในกรณีที่ ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณอาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณอาพการศึกษาอายใน  
ระดับหลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้ 

-  ผู้ประเมินคุณภำพภำยในจ ำนวนอยำ่งน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำ           
       ทีข่อรับกำรประเมิน  โดยเกินกว่ำกึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน  และอย่ำงน้อย 
       หนึ่งคนของผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกนั้นต้องมีคุณวุฒิตรงกับสำขำวิชำที่ขอรับกำรประเมิน   

   ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกสถำบัน  
-  คณะกรรมกำรทุกคนต้องเป็นผู้ที่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรของ 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณอาพอายใน  ระดับหลักสูตรของแต่ละระดับการศึกษา 
เป็นดังนี้ 

-  ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
   ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
-  ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ             
   รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
-  ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ  
   ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

ในกรณีที่ประสงค์น าผลการประกันคุณอาพการศึกษาอายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบันไปใช้          
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณอาพการศึกษาอายใน
ระดบัอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ก าหนดไว้ดังนี้ 

-  ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
-  ประธานกรรมการประเมินฯ  เป็นผู้ประเมินจากอายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน 
   คณะกรรมการประเมินคุณอาพการศึกษาอายในของส านักงานคณะกรรมการการ 
   อุดมศึกษา  
-  กรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากอายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร                   
   ผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากอายในสถาบันต้องผ่าน               
   การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ  สกอ.  หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตร 
   ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  วิทยาเขตตรัง 

คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 31 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณอาพอายในระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 
1)  ประธานกรรมการ 

-  ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไปและมีประสบการณ์เป็น              
   ผู้ประเมินคุณอาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 
-  ผู้ที่มตี าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  และมีประสบการณ์เป็น  
   ผู้ประเมินคุณอาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ 
-  ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 

2)  กรรมการ 
-  กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
-  กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน  ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว  
   น้อยกว่า 2 ปี 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติ
ตามแผนการพัฒนาคุณอาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณอาพการศึกษาต่อสาธารณชน  เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณอาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 

หมายเหตุ : 
1. แนวทำงกำรด ำเนินกำรส ำหรับหลักสูตรที่ขอปิดด ำเนินกำร หรืองดรับนักศึกษำ หรือไม่มีนักศึกษำ

มำสมัครเรียนที่ก ำหนดไว้  คือ  กรณีหลักสูตรที่สภำสถำบันอุดมศึกษำเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด ำเนินกำรต้องแจ้ง
ให้ สกอ. รับทรำบ  หำกหลักสูตรยังมีนักศึกษำคงค้ำงอยู่  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรดังกล่ำวยังต้องท ำหน้ำที่
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต่อไปและจัดกำรเรียนกำรสอนจนกว่ำนักศึกษำคนสุดท้ำยจะส ำเร็จกำรศึกษำ              
ทั้งนี้  สถำบันอุดมศึกษำยังต้องด ำเนินกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็นประจ ำทุกปี โดยประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน  และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง  เฉพำะตัวบ่งชี้ที่มีกำรด ำเนินกำร              
เพ่ือน ำผลที่ได้มำประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงกระบวนกำรหรือพิจำรณำด ำเนินกำรอื่นๆ  ต่อไป  โดยค ำนึงถึง 
ประโยชน์จำกกำรประเมิน  เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของหลักสูตรเป็นส ำคัญ อนึ่ง               
กำรประเมินตนเองดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรภำยในของหลักสูตร  คณะ  หรือสถำบัน  โดยรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของหลักสูตรเฉพำะตัวบ่งชี้ที่มีกำรด ำเนินงำน ในกำรค ำนวณค่ำคะแนนของหลักสูตรให้คิดเฉพำะ        
ตัวบ่งชี้ที่มีกำรประเมินเทำ่นั้น และด ำเนินกำรผ่ำนระบบ CHE QA Online 

2. หลักในกำรพิจำรณำส ำหรับตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรที่เป็นตัวบ่งชี้
กระบวนกำร (3.1 , 3.2 , 4.1 , 5.1 , 5.2 , 5.3 และ 6.1) กำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินตัวบ่งชี้           
เชิงคุณภำพในระดับหลักสูตรที่เน้นกระบวนกำร เพ่ือให้ผู้ประเมินน ำไปใช้ในกำรตัดสินผลกำรประเมินให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน ให้ยึดหลักกำร คือ หลักสูตรควรก ำหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภำพที่ต้องกำรจำกกระบวนกำร
ที่ได้ออกแบบ โดยอธิบำยวิธีกำรด ำเนินงำนที่น ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องกำร มีกำรทบทวน/ประเมิน/ศึกษำ  ผลกำร
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ด ำเนินงำนที่เทียบกับผลลัพธ์ที่ก ำหนด หำกหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ตำมที่ต้องกำร ให้อธิบำยว่ำมีกำรปรับปรุง
วิธีกำรท ำงำนอย่ำงไร เพ่ือน ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องกำร (หมำยเหตุ : ให้พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม            
ไม่ควรพิจำรณำแต่ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค ำอธิบำยที่เห็นเป็นรูปธรรม) 
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การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร          
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิอาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความ 
สามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเอท คือ 
 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน  (Tacit  Knowledge)  เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  พรสวรรค์หรือ  
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ  เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา          
เป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย  เช่น  ทักษะในการท างาน  งานฝีมือ  หรือการคิดเชิงวิเคราะห์
บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง  (Explicit  Knowledge)  เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม  ถ่ายทอดได้  โดยผ่าน  
วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 นพ. วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้  และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในทีท่ างาน 
    การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่   

(1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 

สกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด 

ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

   โดยที่การด าเนินการ  6  ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน  ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้         
ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก          
อยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่           
ในมือและส่วนอ่ืนๆ  ของร่างกาย  (ทักษะในการปฏิบัติ)  การจัดการความรู้ เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่ง              
ท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมทีท่ าโดยคนคนเดียว 
 
 

บทที่ 4 นิยามศัพท์ 
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หน้า 34          คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 

การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หมายถึง  การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  วารสารวิชาการ  หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย                
หรือระดับคณะ  และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง  (Peer  review)  โดยมีบุคคลอายนอกสถาบัน            
ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน  (Benchmarking)  หมายถึง  วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ  และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า  เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ  

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร  การปฏิบัติการ  ผลลัพธ์  และการวิเคราะห์  เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(Alignment)  ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองคป์ระกอบอายในระบบการจัดการ  ผลการด าเนินการ  มีความ 
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   หมายถึง  โครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ  หมายถึง การเผยแพร่ที่ เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ        
(อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน  หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน             
10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่             
ไมจ่ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

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

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม 
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากนอกสถาบันเจ้าอาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานอายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน  และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 25 
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คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 35 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจัยในที่              
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ  ในสาขาวิชานั้นๆ  
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ  25  และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น  และบทความที่ 
มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
**บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการ 
จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก  ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full  Paper)  และได้รับการตีพิมพ์  ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ 
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์  หมายถึง  ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเอทต่างๆ  ที่มีความเป็นนวัตกรรม             
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่ เหมาะสมตามประเอทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลอง          
หรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์  อันก่อ          
ให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ  ของอาเซียน           
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม  
อาพพิมพ์ อาพถ่าย อาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเอทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง
(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) 
วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

แนวโน้ม (Trends) หมำยถึง สำรสนเทศท่ีเป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทำงและอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของ 
ผลลัพธ์ของสถำบัน  หรือควำมคงเส้นคงวำของผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละช่วงเวลำ  แนวโน้มแสดงผลกำร
ด ำเนินกำรของสถำบันตำมล ำดับเวลำ โดยทั่วไปกำรแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่ำงน้อยสำมจุด
(ไม่รวมค่ำคำดกำรณ์)  ทั้งนี้  ในทำงสถิติ  อำจจ ำเป็นต้องแสดงจ ำนวนข้อมูลมำกกว่ำนี้เพ่ือยืนยันแนวโน้ม
ระยะห่ำง  ระหว่ำงจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลำของกระบวนกำรที่น ำเสนอ  หำกรอบเวลำสั้น            
ต้องมีกำรวัดถี่ข้ึน ในขณะที่รอบเวลำที่ยำวกว่ำ อำจต้องใช้ช่วงเวลำนำน จึงจะทรำบแนวโน้มที่สื่อควำมหมำย 
ได้ชัดเจน 
แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง  วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จหรือสู่          
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย  เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ  มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ
ชัดเจน  โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ  หรือขั้นตอนการปฏิบัติ  ตลอดจนความรู้และประสบการณ์  บันทึกเป็น
เอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานอายในหรืออายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
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หน้า 36          คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐาน 
เป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceedings)  ที่มีกรรมการอายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการอายนอกมาร่วม 
กลั่นกรอง  (Peer  Review)  หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือ  น าเสนอผู้ว่าจ้าง            
ในการท าวิจัยนั้นๆ  และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งเป็น
ผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงานผลงาน 
วิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงาน ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงาน 
ในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม  หรือการเขียนเอกสารอ้างอิง  ทางวิชาการ  กล่าวคือ  ระบุชื่อเจ้าของ 
ผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation  
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัย  หรือ 
บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล 
การจัดอันดับวารสาร  SJR  (SCImago  Journal  Rank  :  www.scimagojr.com)  หรือฐานข้อมูล ISI  
Web of Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แผนกลยุทธ์  หมายถึง  แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา  5  ปี  เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ 
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ วิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกอารกิจของสถาบัน ซึ่งต้อง 
มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงาน หรือแผนปฏิบัติการประจ าป ี

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน 
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน จะสอดรับไปกับ 
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน  สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงาน            
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ซึ่งจะเป็น                
ความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล  จากนั้น        
จึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน            
เงินบริจาคจากหน่วยงานอายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการ ระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม 
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เช่น  การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า  รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย  เช่น
ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี  หมายถึง  แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานอายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่อาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ หรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  
งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้
หลายสาขาวิชา  หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์  มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์  วิจัยและสังเคราะห์                
ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 

หลักสูตรพหุวิทยาการ  (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย                 
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน  
     ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็น  พหุวิทยาการ  เช่น  วิศวกรรมชีวการแพทย์  (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์)
อูมิศาสตร์สารสนเทศ (อูมิศาสตร์ + เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์ -
เคมี) 
     ตัวอย่างหลักสูตรที่ ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา (ที่มา : 
คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2549) 

พิชญพิจารณ์  (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์  ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณอาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ก าหนดโดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
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ระบบและกลไก 

ระบบ  หมายถึง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง  เพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ           
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต  
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก  หมายถึง  สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้  โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการท่ีสัมพันธ์กับศาสตร์ ที่เปิดสอน 
มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education)เดียวกัน 
ตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 
2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานอายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป        
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งอาครัฐและเอกชน (เช่น สอาอุตสาหกรรม สอาหอการค้า สอาวิชาชีพ) 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งอาครัฐและเอกชน ธรรม             
ที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การอายนอก เป็นต้น         
      หลักธรรมาอิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับ
ใช้ในอาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีอารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน  โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน  มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิอาพ  (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ สามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน  แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ      
ในการปฏิบัติราชการตามอารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้อายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด  และสร้างความเชื่อมั่น  ความไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4)  หลักอาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ผลงานต่อเป้าหมายทีก่ าหนดไว้  โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ  
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส  (Transparency)  คือ  กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา  ชี้แจงได้เมื่อมี 
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้               
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้              
ส่วนเสีย ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือ 
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ  (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร  
และอารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และอาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร  โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและ              
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การปรับปรุงกระบวนการ  และเพ่ิมผลิตอาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหาร 
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีอาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมออาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี 
การแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ อาษา เพศ อายุ ความพิการ สอาพทางกาย หรือสุขอาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus  Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปอายในกลุ่มผู้มี           
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล           
ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์  โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ ยุติไม่ได้ 
ในประเด็นทีส่ าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

อาจารย์  หมายถึง  คณาจารย์  ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย  อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

อาจารย์ประจ า  หมายถึง  บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย        
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามอาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา                  
พ.ศ. 2548)  
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หน้า 40          คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มี
การระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ อาระงาน           
ให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่           
ในปีที่ประเมิน ดังนี้ 

9-12 เดือน      คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน    คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน     ไม่สามารถน ามานับได ้

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีอาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร  และจัด 
การเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า             
5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้  หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตร          
พหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร  โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ  หลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่  2/2549 วันที่  2 กุมอาพันธ์ 2549) ทั้งนี้  กรณี
บัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการ น าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย                
โดยน าเสนอต่อสอาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ ตามแบบฟอร์ม สมอ. 08 อายใน 30 วัน 

ทั้งนี้ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสำขำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอนให้พิจำรณำว่ำ 
   - คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ตำมกำรแบ่งสำขำวิชำของ ISCED2013    

     (UNESCO) 
   - กรณีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้พิจำรณำจำกผลงำนทำงวิชำกำรและประสบกำรณ์กำรท ำงำนวิจัยด้วย 

 

นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 

อาจารย์ประจ า หมำยถึง บุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย์ ในสถำบันอุดมศึกษำที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบตำมพันธกิจของกำรอุดมศึกษำ
และปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หมำยถึง  อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร         
ที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้ำที่สอนและค้นคว้ำวิจัยในสำขำวิชำดังกล่ำว  ทั้งนี้  สำมำรถเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
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คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 41 

หลำยหลักสูตรได้ในเวลำเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อำจำรย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำ 
ของหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หมำยถึง  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีภำระหน้ำที่ในกำรบริหำรและพัฒนำ
หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน  ตั้งแต่กำรวำงแผน  กำรควบคุมคุณภำพ  กำรติดตำมประเมินผล  และกำร
พัฒนำหลักสูตร  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ ำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ       
โดยจะเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรในเวลำเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยำกำรหรือ 
สหวิทยำกำรให้เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำมำรถซ้ ำได้เกิน 2 คน 

อาจารย์พิเศษ หมำยถึง ผู้สอนที่ไม่ใช้อำจำรย์ประจ ำ 

ทั้งนี้ หำกหลักสูตรใดใช้ค ำพิจำรณำตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2558 นิยำมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรในตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพ
ภำยในระดับหลักสูตรจะหมำยถึงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตำมควำมหมำยที่ปรำกฏในประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  วิทยาเขตตรัง 

หน้า 42          คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 

 

 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณอาพการด าเนินงาน
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด  ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณอาพการศึกษาอายใน             
ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการ ดังต่อไปนี้ 

1) การประกันคุณอาพการศึกษาอายในระดับหลักสูตร  เป็นการประกันคุณอาพการจัดการศึกษา           
ว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ               
ที่เกี่ยวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณอาพ 

2) ในการประกันคุณอาพการศึกษาอายในระดับหลักสูตร  ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการ            
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตร          
ที่มีคุณอาพและมาตรฐาน  ซึ่ง  สกอ.  ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552 

3) ตัวบ่งชี้การประกันคุณอาพการศึกษาอายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ต าแหน่ง
ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณอาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมิน        
ในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมิน 
เพ่ือให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้  และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับ
ส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา  

4) สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณอาพการศึกษาอายใน  ระดับหลักสูตร           
โดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         
ทั้งนี้  ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสอาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณอาพอายใน
ระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพ้ืนฐานให้กับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะตัวอย่างการประกันคุณอาพการศึกษาอายใน
ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพ           
ที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้าน บริหารธุรกิจ) 
ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์)  และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ าและ          
ผ่านการรับรองโดยสอาวิชาชีพ 
 

 

บทที่ 5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบใน 

การประกันคุณภาพ 
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสตูรตาม 
      เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด  
      โดย สกอ. 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 
  ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ  
  บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 
- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 
  ปริญญาตรี   เกณฑ์ 5 ข้อ 
  บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณอาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน 
      คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลประเมินคณุอาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐาน  
  คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ
  (โดยผู้ใช้บัณฑติ/ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ 
      ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปรญิญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพ 
  อิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพ์หรือ 
  เผยแพร ่

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรกึษาวิชาการ 
  และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดบัปริญญาตร ี
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  และการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยอาพนักศึกษาและการเสรมิสรา้ง 
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการส าเรจ็การศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน 
  ของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
- การบริหารอาจารย ์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

4.2 คุณอาพอาจารย ์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ทีม่ตี าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ปริญญาเอกทีไ่ด้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ    
  Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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องค์ประกอบที ่  1   การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา
แห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดย          
ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา          
ได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาคุณอาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ  มาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548  และ  
พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรอง           
วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2558 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว   

ในการควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  
และ 2558 ตามที่ได้ประกาศใช้ในขณะนั้น  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ
พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มี          
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรที่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้
ประกาศใช้เมื่อ  พ.ศ.  2548  ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 3 ข้อ และระดับบัณฑิตศึกษาจะ
พิจารณาตามเกณฑ์ 11 ข้อ ส าหรับหลักสูตรที่ เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ ได้ประกาศใช้เมื่อ                 
พ.ศ. 2558  นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์  5  ข้อ  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะ
พิจารณาตามเกณฑ์ 10 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

1. จ านวนอาจารย ์
    ประจ าหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและ
เป็นอาจารย์ประจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ ได้
และประจ าหลักสู ต ร
ตลอดระยะเวลาที่ จัด
การศึกษาตามหลักสูตร
นั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและ
เป็นอาจารย์ประจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ ได้
และประจ าหลักสู ต ร
ตลอดระยะเวลาที่ จัด
การศึกษาตามหลักสูตร
นั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและ
เป็นอาจารย์ประจ า
เกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ ไ ด้ แ ล ะ ป ร ะ จ า
หลักสูตรตลอดระยะ 
เวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันท่ี 18 เม.ย. 2549 ก าหนดว่า 
   • อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ  
     (Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ 
     หลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 
   • อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน 
     ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันท่ี 11 มี.ค. 2557 ก าหนดว่า 
   • กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ า 
     หลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมี 
     คุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 
 

2. คุณสมบตัิของ 
    อาจารย์ประจ า 
    หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ า ก ว่ า ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ในสาขาที่
ต ร งห รื อ สั ม พั น ธ์ กั บ
ส าขาวิ ช าที่ เปิ ด สอน 
อย่างน้อย 2 คน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ห รื อ
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ บ
วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ห รื อ
อาจารย์ผู้สอน 

มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ ผู้ สอบ
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ห รื อ
อาจารย์ผู้สอน 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
3. คุณสมบตัิของ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตร 

 คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ 
ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ร อ ง
ศาสตราจารย์ ขึ้นไป ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขา 
วิชาที่สัมพันธ์กันจ านวน 
อย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ
ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
ส า ข า วิ ช า นั้ น ห รื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

 

4. คุณสมบตัิของ 
    อาจารย์ผู้สอน 

 1. อาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิอายนอก
ส ถ า บั น  มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญ ญ าโทหรือด ารง
ต าแหน่ งทางวิชาการ  
ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ผู้ ช่ ว ย
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ใ น
ส า ข า วิ ช า นั้ น ห รื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณด์้าน
การสอน และ 
3. มีประสบการณ์ ใน
การท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิอายนอก
ส ถ า บั น  มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขา วิชานั้ นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
 
2. มีประสบการณด์้าน
การสอน และ 
3. มีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 
 
 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความที่  ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 
2555 ก าหนดว่าให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาโทได้แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้อายใน
ระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่เริ่มสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอน
ในระดับปริญญาเอกและเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 
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5. คุณสมบัติของ 
   อาจารย์ที่ปรึกษา 
   วิทยานิพนธ์หลัก 
   และอาจารย์ 
   ทีป่รึกษาการ 
   ค้นคว้าอิสระ 

 1. เป็นอาจารย์ประจ า 

ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือด ารงต าแหน่งทาง 

วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า              

รองศาสตราจารย์ ใน
ส า ข า วิ ช า นั้ น  ห รื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 

2. มีประสบการณ์ ใน
ก า ร ท า วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่          

ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ า 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือด ารงต าแหน่งทาง 
วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า          
ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์            
ในสาขาวิชานั้ น  หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ ใน
ก า ร ท า วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่     
ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้ 
   1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร             
       ซึ่งเกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ กลับเข้ามาท างานแบบเต็มเวลา               
       หรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้าง            
       ที่ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการก าหนดอาระงานไว้อย่างชัดเจน 
       อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ 
       ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ 
       วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้ 
    2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
       หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่าง 
       วิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 

6. คุณสมบัติของ 
   อาจารย์ที่ปรึกษา 
   วิทยานิพนธ์ร่วม  
   (ถ้ามี) 

 1. เป็นอาจารย์ประจ า 

ห รื อ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ
อ าย น อ ก ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  
ใน ส าขาวิ ช านั้ น ห รื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 

 

1. เป็นอาจารย์ประจ า 
ห รื อ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ
อ าย น อ ก ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้ น  หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 

     แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็น
อย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอายนอกสถาบัน 
โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่จะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันเท่านั้น ส่วน
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจ า   
ในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิอายนอกสถาบันท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์
สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพด้านนั้นเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด  
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  2. มีประสบการณ์ ใน

การท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

2. มีประสบการณ์ ใน
การท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

     ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบันอุดมศึกษา อาจ
แต่งตั้ งผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้ านแทนเป็นกรณี ๆ ไป  โดยความเห็นชอบของสอา
สถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้น
ด้วย 

7. คุณสมบัติของ 
   อาจารย์ผู้สอบ 
   วิทยานิพนธ ์

 1. อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิอายนอก
ส ถ า บั น ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ป ริ ญ ญ า เ อ ก ห รื อ
เที ยบ เท่ า  ห รื อ ด า ร ง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ใน ส าขาวิ ช านั้ น ห รื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ ใน
การท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
ห นึ่ ง ข อ งก า ร ศึ ก ษ า        
เพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิอายนอก
ส ถ า บั น ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ป ริ ญ ญ า เ อ ก ห รื อ
เที ยบ เท่ า  ห รื อ ด า ร ง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ใน ส าขาวิ ช านั้ น ห รื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ ใน
การท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษา 
เพื่อรับปริญญา 
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8. การตีพิมพ์เผยแพร ่
    ผลงานของผู้ส าเร็จ 
    การศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น)
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่อง
ฉบับเต็มในการประชุม
ทางวิชาการ 
( proceedings) ห รื อ
วารสาร หรือสิ่ งพิมพ์
วิ ช า ก า ร  ซึ่ ง อ ยู่ ใ น
รูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรื อสิ่ งพิ ม พ์
วิชาการที่ มี กรรมการ
อ า ย น อ ก ม า ร่ ว ม
กลั่นกรอง (peer 
review) ซึ่ ง อ ยู่ ใ น
รูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
สามารถทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้  โดยพิจารณาจากปีที่
ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีท่ีขอจด 

9. อาระงานอาจารย์          
   ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
   และการค้นคว้าอิสระ   
   ในระดับบัณฑติศึกษา 

 วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ  
นักศึกษา 5 คน 
 

การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ  
นักศึกษา 15 คน 
 

หากเป็ นที่ ป รึกษาทั้ ง            
2 ป ระ เอ ท  ให้ เที ยบ
สัดส่วนนักศึกษาที่ท า
วิ ท ย า นิ พ น ธ์  1 ค น
เทียบเท่ากับนักศึกษา           
ที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 
 
 
 

วิทยานิพนธ ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ  
นักศึกษา 5 คน 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา        
พ.ศ. 2548 ข้อ 10 ก าหนดว่า อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 
5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยอาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 
5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน เพื่อ
สนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยอาพสูงท่ีมีความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้ง
ผู้ทีด่ าเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในการผลิตผลงาน 
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10. อาจารย์ที่ปรึกษา 
      วิทยานิพนธ์และ 
      การค้นคว้าอิสระ 
      ในระดับบัณฑิต 
      ศึกษามีผลงาน 
      วิจัยอย่างต่อเนื่อง 
      และสม่ าเสมอ 

 ควรมีอย่างน้อย  
1 เรื่องในรอบ 5 ปี  
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

ควรมีอย่างน้อย  
1 เรื่องในรอบ 5 ปี  
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

เป็นเจตนำรมณ์ที่ประสงค์ให้มีกำรพัฒนำงำนวิจัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

11. การปรับปรุง 
      หลักสูตรตาม 
      รอบระยะเวลา 
      ทีก่ าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ปรับปรุ งให้ เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ 
โดยสอามหาวิทยาลัย/ 
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตร
ใช้งานในปีท่ี 6) 

หมายเหตุ   
ส าหรับหลักสูตร 5 ปี  
ประกาศใช้ในปีท่ี 7  
หรือหลักสูตร 6 ปี  
ประกาศใช้ในปีท่ี 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ปรับปรุ งให้ เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ 
โดยสอามหาวิทยาลัย/ 
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตร
ใช้งานในปีท่ี 6) 

  

 เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริหารการจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
1)  หลักสตูรระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ / ปฏิบัติการ 
1. จ ำนวนอำจำรย ์  
    ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตร 

-  ไม่น้อยกว่ำ 5 คน และ 
-  เป็นอำจำรย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไมไ่ด้ และ 
-  ประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสตูรนั้น 

2. คุณสมบตั ิ
    อำจำรย์ 
    ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตร 

-  คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทยีบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไมต่่ ำกว่ำ          
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน  
-  มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

-  คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทยีบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไมต่่ ำกว่ำ 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน  
-  มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
-  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จ ำนวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบกำรณ์ ในด้ำนกำร 
   ปฏิบัติกำร 

3. คุณสมบตั ิ
    อำจำรย์ประจ ำ 
    หลักสูตร 

-  คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทยีบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไมต่่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน 
-  มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
-  ไม่จ ำกัดจ ำนวนและประจ ำได้มำกว่ำหนึ่งหลักสตูร 

4. คุณสมบตั ิ
    อำจำรย์ผู้สอน 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเทำ่ หรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไมต่่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้น หรือสำขำวิชำที่สมัพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำ 
  ที่สอน  
- หำกเป็นอำจำรยผ์ู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกำศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดบัปริญญำตรไีด ้
 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญำโท หรือคณุวุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเทำ่ และ 
- มีประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชำที่สอนไม่น้อยกวำ่ 6 ปี 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 
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เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ / ปฏิบัติการ 
10. กำรปรับปรุง 
      หลักสูตรตำม 
      รอบระยะเวลำ  
      ทีก่ ำหนด 

-  ต้องไมเ่กิน 5 ปี ตำมรอบระยะเวลำของหลักสตูร หรืออยำ่งน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
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2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. จ ำนวนอำจำรย ์  
    ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตร 

-  ไม่น้อยกว่ำ 3 คน และ 
-  เป็นอำจำรย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไมไ่ด้ และ 
-  ประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสตูรนั้น 

2. คุณสมบตัิอำจำรย ์
    ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตร 

-  คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเทำ่ หรือข้ันต่ ำปริญญำโทหรอืเทียบเท่ำ 
   ที่มตี ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึน้ไป 
-  มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย   
   1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

-  คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเทำ่ หรือข้ันต่ ำปริญญำโท หรือเทียบเทำ่ที่ม ี
   ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 
-  มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยำ่งน้อย 1           
   รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

3. คุณสมบตั ิ
    อำจำรย์ประจ ำ 
    หลักสูตร 

-  คุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทยีบเท่ำ 
 
-  มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย  
   1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจยั 

-  คุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำเอกหรือเทียบเทำ่ หรือข้ันต่ ำปริญญำโท หรือเทียบเทำ่ที่ม ี
   ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 
-  มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยำ่งน้อย 1  
   รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

4. คุณสมบตั ิ
    อำจำรย์ผู้สอน 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเทำ่ ในสำขำวิชำนั้น หรือสำขำวชิำที่สัมพันธ ์
  กัน หรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน  
 
- ต้องมีประสบกำรณด์้ำนกำรสอนและมผีลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร 
  ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทยีบเท่ำ หรือข้ันต่ ำปริญญำโท หรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่ง 
  รองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนัน้ หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หรือสำขำวิชำของรำยวิชำ 
  ที่สอน  
- ต้องมีประสบกำรณด์้ำนกำรสอนและมผีลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร ในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง 

อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเทำ่ในสำขำวิชำนั้น หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน  
  หรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
- มีประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชำที่สอนและมีผลงำนทำงวิชำกำร 
 
 

 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทยีบเท่ำ หรือข้ันต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเทำ่ 
 
- มีประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชำที่สอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1  
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาโท 
    อยำ่งน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น 
  ผู้รับผดิชอบรำยวิช ำนั้น 

  รำยกำรในรอบ 5 ปยี้อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบ 
  รำยวิชำนั้น 

5. คุณสมบตัิของ 
    อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
    วิทยำนิพนธ์หลัก 
    และอำจำรย์ที ่
    ปรึกษำกำรค้นคว้ำ 
    อิสระ 

- เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่มคีุณวุฒิปรญิญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ  
  ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทยีบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำ 
  รองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนัน้ หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 
- มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยำ่งน้อย  
  1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

- เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่มคีุณวุฒิปรญิญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือข้ันต่ ำปรญิญำโท   
  หรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้น  
  หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยำ่งน้อย 1           
  รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

6. คุณสมบตัิของ 
   อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
   วิทยำนิพนธ์ร่วม 
   (ถ้ำมี) 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทยีบเท่ำ หรือข้ันต่ ำปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ  และด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกวำ่รองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้น หรือ 
  สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย  1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทยีบเท่ำ 
- มีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไดร้ับกำรตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือ 
  สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรอืกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง  
 

- หำกไม่มีคณุวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมทีก่ ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ  
  และประสบกำรณส์ูงเป็นที่ยอมรบั ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ 
  กำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทยีบเท่ำ 
- มีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไดร้ับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนำนำชำต ิซึ่งตรงหรือสมัพันธ์  
  กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง  
 

- หำกไม่มีคณุวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมทีก่ ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและ  
  ประสบกำรณส์ูงเป็นที่ยอมรับ ซึง่ตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำ 
  อิสระโดยผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาโท 
7. คุณสมบตัิของ 
   อำจำรย์ผู้สอบ 
   วิทยำนิพนธ์ 

 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและ  
   ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกวำ่ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ ์
   ต้องไม่เป็นท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรือท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม 

 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้ทรงคณุวุฒิ  
   จำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผูส้อบวิทยำนิพนธ์ต้องเปน็ผู้ทรงคุณวุฒิจำก 
   ภำยนอก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทยีบเท่ำ หรือข้ันต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเทำ่และ 
  ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไมต่่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้น หรือสำขำ  
  วิชำที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยำ่งน้อย  
  1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทยีบเท่ำ หรือข้ันต่ ำปริญญำโท หรือเทียบเท่ำและด ำรง 
  ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้น หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ ์
  กัน 
- มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยำ่งน้อย 1  
  รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทยีบเท่ำ 
- มีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไดร้ับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ ์
  กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง 
- หำกไม่มีคณุวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมทีก่ ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ 
  และประสบกำรณส์ูง เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวทิยำนิพนธ์หรือ 
  กำรค้นคว้ำอิสระโดยผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทยีบเท่ำ 
- มีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไดร้ับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์ 
  กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง 
- หำกไม่มีคณุวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมทีก่ ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและ 
  ประสบกำรณส์ูง เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำ 
  อิสระ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ 

8. กำรตีพมิพ์เผยแพร ่
    ผลงำนของผู้ส ำเร็จ 
    กำรศึกษำ 

 แผน ก1 
- ต้องได้รับกำรยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำตทิี่มีคุณภำพ 
  ตำมประกำศของ กกอ. 

 แบบ 1 
- ต้องได้รับกำรยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำตทิี่มีคุณภำพตำม 
  ประกำศของ กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง 

 แผน ก2 
- ต้องได้รับกำรยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำตทิี่มีคุณภำพ 
  ตำมประกำศของ กกอ. หรือน ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร โดยบทควำมที ่
 
 

 แบบ 2 
- ต้องได้รับกำรยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำตทิี่มีคุณภำพตำม
ประกำศของ กกอ. 
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ปริญญาโท ปริญญาโท 
 น ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมทำงวิชำกำร 

(Proceeding) 

 

 แผน ข 
- รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหน่ึงของกำรค้นควำ้อิสระต้องไดร้ับกำรเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได ้

 

9. ภำระงำน 
    อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
    วิทยำนิพนธ์และ 
    กำรค้นควำ้อิสระ 
    ในระดับบัณฑิต 
    ศึกษำ 

 วิทยานิพนธ์                       - อำจำรย์คุณวุฒิปรญิญำเอก 1 คนต่อนักศึกษำ 5 คน 
 การคน้คว้าอิสระ                             - อำจำรยค์ุณวุฒิปรญิญำเอก 1 คนต่อนักศึกษำ 15 คน 

                                        - หำกอำจำรย์คณุวุฒิปริญญำเอกและมตี ำแหน่งทำงวิชำกำร หรือปริญญำโทและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน 
                                          ต่อนักศึกษำ 10 คน 
                                        - หำกเป็นท่ีปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำทีท่ ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเทำ่กับนักศึกษำที่ค้นควำ้อิสระ 3 คน 

10. กำรปรับปรุง 
      หลักสูตรตำม 
      รอบระยะเวลำ 
      ทีก่ ำหนด 

-  ต้องไมเ่กิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยา่งน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 10 ข้อ เกณฑ์ 10 ข้อ 
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3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สงู 
1. จ ำนวนอำจำรย ์
    ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตร 

-  ไม่น้อยกว่ำ 5 คน และ 
-  เป็นอำจำรย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไมไ่ด้ และ 
-  ประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสตูรนั้น 

-  ไม่น้อยกว่ำ 5 คน และ 
-  เป็นอำจำรย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไมไ่ด้ และ 
-  ประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสตูรนั้น 

2. คุณสมบตัิอำจำรย ์
    ผู้รับผิดชอบ  
    หลักสูตร 

-  คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเทำ่ หรือข้ันต่ ำปริญญำโทหรอืเทียบเท่ำที่ม ี
   ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 
-  มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยำ่งน้อย  
   1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

-  คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเทำ่ หรือข้ันต่ ำปริญญำโทหรอืเทียบเท่ำที่ม ี
   ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 
-  มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยำ่งน้อย 1        
   รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

3. คุณสมบตัิอำจำรย ์
   ประจ ำหลักสูตร 

-  คุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทยีบเท่ำ 
 

-  มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยำ่งน้อย  
  1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

-  คุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำเอกหรือเทียบเทำ่ หรือข้ันต่ ำปริญญำโทหรอืเทียบเท่ำที่มตี ำแหน่ง 
   รองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 
-  มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยำ่งน้อย 1  
   รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

4. คุณสมบตัิอำจำรย ์
   ผู้สอน 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเทำ่ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน  
  หรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน  
 
- ต้องมีประสบกำรณด์้ำนกำรสอนและมผีลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร 
  ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทยีบเท่ำ หรือข้ันต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเทำ่ที่มีต ำแหน่ง  
  รองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนัน้ หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หรือสำขำวิชำของรำยวิชำ 
  ที่สอน  
- ต้องมีประสบกำรณด์้ำนกำรสอนและมผีลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ  
  5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเทำ่ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน  
  หรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน  
- มีประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชำที่สอนไม่น้อยกวำ่ 6 ป ี
 
 

 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทยีบเท่ำ หรือข้ันต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเทำ่ 
- มีประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกบัวิชำที่สอน ไม่น้อยกว่ำ 4 ป ี
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบ 
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สงู 
 - ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น 

  ผู้รับผดิชอบรำยวิชำนั้น 

รำยวิชำนั้น 

10. กำรปรับปรุง 
      หลักสูตรตำม 
      รอบระยะเวลำที ่
      ก ำหนด 

-  ต้องไม่เกิน 5 ปี ตำมรอบระยะเวลำของหลักสตูร หรืออยำ่งน้อยทุกๆ 5 ป ี  

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 

เกณฑ์กำรประเมินดังกล่ำวเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1   ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน”  
      (คะแนนเป็น ศูนย์) 
 

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ.หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ.  
    และรายงานการประชุมสอาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ               
การอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริม การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท า
มาตรฐานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตเช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมาย การจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการ
ประกันคุณอาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆได้เชื่อมั่นถึงคุณอาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละ
หลักสูตร คุณอาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณอาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณอาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณอาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัว
บ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณอาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระอายใน 1 ปี 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ 

    หรือเผยแพร่ 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 

    หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2              
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์             
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณอาพบัณฑิต ในมุมมอง
ของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต(คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้     = 

 

ข้อมูลประกอบ 

จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ :  
 - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถำบันอุดมศึกษำต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ดว้ย แม้ว่ำ 
    หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบกำรปรับปรุงก็ตำม  โดยน ำผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรในรอบ 

  ที่ผ่ำนมำใช้ประกอบกำรประเมิน  
- กรณีบัณฑิตที่มีอำชีพอิสระ ไม่ต้องเอำมำนับในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนำนำชำติ  เป็นนักศึกษำต่ำงชำติประมำณ  90% กำรประเมินบัณฑิต 

อำจไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจำกเดินทำงกลับประเทศไปแล้ว สำมำรถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็น           
นักศึกษำชำวไทยเป็นฐำนในกำรคิด เช่น มีนักศึกษำต่ำงชำติ 90 คน มีนักศึกษำไทย 10 คนให้
ประเมินโดยคิดจำกนักศึกษำไทยจ ำนวน 10 คนเป็นฐำนที่ 100 % 

 

 

 

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   (ปริญญาตรี)  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรอาคปกติ อาคพิเศษ และอาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้

งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเอทที่สามารถ 
สร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา     
ที่ลงทะเบียนเรียนในอาคพิเศษหรืออาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษา
เท่านั้น 

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระอายใน 1 ปี          

เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระอายใน 1 ปี ตามสูตร 
 

 

 

การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้= 

หมายเหตุ :  
 - จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 - กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจำกไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ส ำหรับ 

  หลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษำเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจำกมีผู้ส ำเร็จ  
  กำรศึกษำแล้ว 
 
 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ 
ประกอบอาชีพอิสระอายใน 1 ปี X 100 

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระอายใน 1 ปี 
X 5 

100 



     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  วิทยาเขตตรัง 

หน้า 62          คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี
ได้รับ 

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบวิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มีความ

น่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้
อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณอาพของ 
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้= 

 

หมายเหตุ :  
 - กำรนับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ นับ ณ วันที่ได้รับกำรตีพิมพ์ 
   ผลงำนในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติมิได้นับจำกวันที่ได้รับกำรตอบรับ (Accepted)  

 

 

 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่
ของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท X 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพรต่่อผูส้ าเร็จการศึกษา X 5 

40 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสอาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบอายใน  30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ  
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสอา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
อายใน  30 วันนั บแต่ วันที่ ออกประกาศ (ซึ่ ง ไม่อยู่ ใน  Beall’s list)หรือตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์             
(Full paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับอูมิอาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลอายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

หมายเหตุ 
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ

ประเมินนั้นๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณอาพ

นักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา และการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 และส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก 
(core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม  (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่ มทั กษะสารสน เทศสื่ อและเทค โน โลยี
(information, media and technology skills) 

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical 

thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) การ
สื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration)  

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

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและ
ยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-
direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความ
รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบ
ต่อสังคม(leadership and social responsibility) 

การประกันคุณอาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา 
การส่งเสริม และพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาอายใต้การด าเนินการดังกล่าวให้พิจารณา
จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ  แต่ละหลักสูตร  

จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้อง
กับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้
ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขอาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ 
เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน         
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน 
การก ากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• ไม่มีการน า 
ระบบกลไก 
ไปสู่การปฏิบัต ิ
/ด าเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/  
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/  
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
  กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็น 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดโีดยมีหลกัฐาน 
เชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ 
ผู้ตรวจประเมิน สามารถให้เหตุผล 
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ 
ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการ  

เรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ               
ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ        
มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี  โท เอก) ระบบการ
ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา                
ที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้           
ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยอาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยอาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน 
การก ากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล 
หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• ไม่มีการน า 
ระบบกลไก 
ไปสู่การปฏิบัติ 
/ด าเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/  
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/  
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
  กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ 
ผู้ตรวจประเมิน สามารถให้เหตุผล 
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ 
ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
ผลการประกันคุณอาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียนมีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา          

ในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

หมายเหตุ : 
- กำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ เป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกระบวน 
  ทีด่ ำเนินกำรให้กับนักศึกษำตำมกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2  
- อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ คิดจำกจ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำในแต่ละรุ่น ลบด้วยจ ำนวนนักศึกษำที ่

ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีกำรศึกษำที่ประเมิน ยกเว้น กำรเสียชีวิต กำรยำ้ยสถำนที่ท ำงำนของ   
นักศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนที่รับเข้ำในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส ำเร็จกำร 
ศึกษำแล้ว 

- กำรคิดร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 

ตัวอย่างการค านวณหลักสูตร 4 ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนรับเข้า 

 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  จ านวนที่ลาออกและ          
คัดชื่อออกสะสมจนถึง            

สิ้นปีการศึกษา 2558  2556 2557 2558 

2553  x    

2554   x   

2555    x  

อัตราการส าเร็จการศึกษา  =  2 x 100 
        1 
 อัตราการคงอยู ่  = 1 – 3 x100 
         1 

 

เกณฑ์การประเมิน 
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0 1 2 3 4 5 
• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน 
การก ากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• ไม่มีการน า 
ระบบกลไก 
ไปสู่การปฏิบัต ิ
/ด าเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/  
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/  
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
  กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็น 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดโีดยมีหลกัฐาน 
เชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ 
ผู้ตรวจประเมิน สามารถให้เหตุผล 
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ 
ชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณอาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสอาพบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตลอดจนการก ากับดูแลและการพัฒนาคุณอาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณอาพอาจา รย์ เป็นการ
ด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณอาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุน
งบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร 
มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการ
ผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์คุณอาพอาจารย์และ
ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณอาพอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ

อาจารย์ที่สอดคล้องกับสอาพบริบท ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัด เลือก
อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว 
เพ่ือให้ได้อาจารย์ ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณอาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการ
ลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณอาพ
อาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน 
การก ากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• ไม่มีการน า 
ระบบกลไก 
ไปสู่การปฏิบัต ิ
/ด าเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/  
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/  
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
  กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดโีดยมีหลกัฐาน 
เชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ 
ผู้ตรวจประเมิน สามารถให้เหตุผล 
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ 
ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2   คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ         
โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการ
ผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ   
  Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ
หลักสูตรนั้นๆ 
เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้= 
 

หมายเหตุ :  
คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาอายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน 
ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน

สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้
ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0–5  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ี
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  วิทยาเขตตรัง 

หน้า 74          คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้= 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดง

ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิ ชาการ
อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน   
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สูตรการค านวณ 
1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามสูตร 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้= 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่า

น้ าห
นัก 

ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แต่สถาบันน าเสนอสอาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
อายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ  
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสอาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบอายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาติ
ตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้บัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์            

(Full paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับอูมิอาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลอายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3   ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
ผลการประกันคุณอาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่ 

รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเดน็ต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีการ 
รายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

• มีการรายงาน  
ผลการด าเนิน  
งานในบางเร่ือง 

• มีการรายงานผล 
การด าเนินงาน  
ครบทุกเร่ืองตาม 
ค าอธิบายในตัว 
บ่งชี ้

•มีการรายงานผล 
การด าเนินงาน 
ครบทุกเร่ืองตาม 
ค าอธิบายในตัว 
บ่งชี ้
• มีแนวโน้มผลการ 
ด าเนินงานที่ดีขึ้น 
ในบางเร่ือง 

• มีการรายงานผล 
การด าเนินงาน 
ครบทุกเร่ืองตาม 
ค าอธิบายในตัว 
บ่งชี ้
• มีแนวโน้มผล 
การด าเนินงานที ่
ดีขึ้นในทุกเร่ือง 

•มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
ครบทุกเร่ืองตามค าอธิบายในตัว 
บ่งชี ้
• มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 
ในทุกเร่ือง 
• มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น  
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน 
สถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยม ี
หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน และ 
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ 
ให้เหตุผลอธิบายวา่เป็นผลการ 
ด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง 
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 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปีแต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิอาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ใน 
การบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้ เรียนระบบประกันคุณอาพในการด าเนินการหลักสูตร 
ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบ
ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยอาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

การประกันคุณอาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

       แห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการ
จัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการ
บริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความ
ต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการ
วิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใดให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการ
ของประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิด 
ในการก ากับ  
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

•มีระบบมีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/  
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็น 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดโีดยมีหลกัฐาน 
เชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ 
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล 
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ 
ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ

และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษา
ได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยอาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระต้องสามารถ
ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่  21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้          
ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดและได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรมทักษะ         
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางอาษาไทยและอาษาต่างประเทศ 
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขอาพ ฯลฯ  
การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยีและท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ 
ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้(มคอ.3 และ มคอ.4)  
  และการจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  
  การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
  ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ 
  บัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการ 
  ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
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ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิด 
ในการก ากับ  
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

•มีระบบมีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/  
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็น 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดโีดยมีหลกัฐาน 
เชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ 
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล 
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ 
ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  วิทยาเขตตรัง 

หน้า 82          คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3   การประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศ         

ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  
(assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้(assessment as learning) และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of 
learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรก
ด้วย ทั้งนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมินวิธีการประเมิน 
เครื่องมือประเมินที่มีคุณอาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการ
ประเมินตามสอาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมิน           
ที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อน
ระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการวาง
ระบบประเมินวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระที่มีคุณอาพด้วย 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียน
มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิด 
ในการก ากับ  
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไมม่ีข้อมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

•มีระบบมีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/  
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็น 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดโีดยมีหลกัฐาน 
เชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ 
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล 
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ 
ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4   ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
เกณฑ์การประเมิน  
มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0  
มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50  
มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00  
มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50  
มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75  
มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

หมายเหตุ : 
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้มีประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติ        

ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558   
ไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติเพ่ิมเติมไว้ ดังนี้ 

ข้อ 2 ระบุว่ำ “กรณีที่สถำบันอุดมศึกษำจะจัดท ำรำยละเอียดของรำยวิชำ รำยละเอียดของ
ประสบกำรณ์ภำคสนำม  (ถ้ำมี)  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของรำยวิชำ  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
ประสบกำรณ์ภำคสนำม  (ถ้ำมี)  และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน  สถำบันอุดมศึกษำ
สำมำรถด ำเนินกำรจัดท ำระบบเก็บข้อมูลรำยละเอียดตำมแนวทำงของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7 โดยสำมำรถปรับเปลี่ยนหัวข้อรำยละเอียดให้เหมำะสมกับบริบทเฉพำะของสถำบันอุดมศึกษำนั้นๆ ได้ 
ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงเจตนำรมณ์ของกำรจัดท ำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

ข้อ 3 ระบุว่ำ “ให้ถือว่ำ ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ จ ำนวน 12 ตัวบ่งชี้ 
เป็นเพียงแนวทำงเทำ่นั้น  โดยสถำบันอุดมศึกษำสำมำรถก ำหนดตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำน 
คุณวุฒิไดเ้อง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ใช้ในกำรติดตำม ประเมิน และ 
รำยงำนคุณภำพของหลักสูตรประจ ำปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตำมบริบทและวัตถุประสงค์ 
ในกำรผลิตบัณฑิต ทั้งนี้  ต้องได้รับควำมเห็นชอบหรืออนุมัติจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำ ในระหว่ำงที่
สถำบันอุดมศึกษำยังไม่สำมำรถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหำกหลักสูตร
ใดมีควำมประสงคก์ ำหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สำมำรถกระท ำได้ กรณีหลักสูตรมีกำรปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้น ำเสนอ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบในกำรปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 
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 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่ง
ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายอาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ความพร้อมด้านเทคโนโลยีความพร้อมด้านการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆรวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิอาพประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายอาพ เช่น 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ 
และมีคุณอาพพร้อมใช้งานทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความ               
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการด าเนินงานของอาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มี 
  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ  
  เรียนรู้ 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิด 
ในการก ากับ  
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

•มีระบบมีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ 
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/  
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดโีดยมีหลกัฐาน 
เชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ 
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล 
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ 
ชัดเจน 
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สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณอาพการศึกษาอายในของตนเอง                   
ให้เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้อง              
ในระดับชาติด้วย เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย  จุดเน้น จุดเด่น หรือ
เอกลักษณ์ของสถาบัน  

การวางระบบการประกันคุณอาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการ  
ประเมินผล เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณอาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณอาพ
การศึกษาอายในดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบัน
ต้องควบคุมให้มีการด าเนินงานตามระบบคุณอาพที่ก าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณอาพเป็นระยะๆ  
โดยที่มีกลไกการด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/ ผู้บริหาร/  ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            
มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณอาพดังกล่าว 
เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของ การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณอาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผล 
ให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณอาพการศึกษาต่อสาธารณชน  

ระบบการประกันคุณอาพการศึกษาอายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณอาพ อายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตร  ที่มีคุณอาพและ
มาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้
รายงานการประเมินคุณอาพการศึกษาอายในระดับหลักสูตร  (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการจัดท ารายงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและ สามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ระบบการประกันคุณอาพการศึกษาอายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกัน
คุณอาพอายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณอาพการศึกษาอายในระดับหลักสูตร
และเชื่อมโยงกับการประกันคุณอาพอายนอกของส านักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณอาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

การสรุปผลการประกันคุณอาพการศึกษาอายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนั้น 

1. ระดับหลักสูตร  
มีองค์ประกอบในการประกันคุณอาพการศึกษาอายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่  

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  

บทที่ 7  แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผล การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี1 ตัวบ่งชี้ จ านวน
เกณฑ์ข้ึนอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้
มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณอาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 

 
คะแนนรวมเฉลี่ย = 

คะแนนรวมของตัวบ่งช้ี 13 ตัวบ่งช้ี 
 

13 
 

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

คุณอาพตามคะแนนที่ได้ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ดี 
4.01 – 5.00 ดีมาก 
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แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/ สถาบัน 
ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ  ผลลัพธ์และรายองค์ประกอบ โดยไม่
ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณอาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 
เกี่ยวกับจุดเด่น และจุดทีค่วรพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณอาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัว 
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน  
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไม่ผา่นการประเมิน หลักสตูรไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

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

3.3 
- -   

4 3 4.1,4.2, 
4.3 

- -   

5 4 5.1 5.2,5.3, 
5.4 

-   

6 1 - 6.1    
รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      
หมายเหตุ  ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 

 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ภาคผนวก 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
การรับนักศึกษา 

1 การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการของตลาดแรงงาน  และสอาพความพร้อม
ของอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 

2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณอาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเอทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พ้ืนฐานในสาขา อาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะ
อ่ืน ฯลฯ) 

3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียน 

4 นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยอาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรมีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขอาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบ
มีเงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบ
ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 

6 การก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านอาษาต่างประเทศและ
คุณสมบัติพื้นฐานที่น าไปสู่การพัฒนาศักยอาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยอาพในการเรียน 
รู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาท่ีรับเข้าต่อผู้สมัคร) 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.2 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
3 การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยอาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพ่ือการ

พัฒนานักศึกษา (ผลการเรียนลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) 
5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้าน

อ่ืนๆ 
6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน 

หรือส าเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 
7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค าปรึกษาการ

ท าวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเอท
กิจกรรม 

10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา 

11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็น

พลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT 

literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 
14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจ ากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนา

ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาช่วย

สอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3 
1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
2 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยอาพการ

วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.1 

ระบบการรับอาจารย์ 
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์

ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างาน
ตามความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิอาพ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ านวนที่ไม่ต่ า
กว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย์ 
4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้าน

อัตราก าลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา  ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์
ประจ าหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก า ลังคนที่มีประสิทธิอาพ สามารถรักษาอาจารย์ทีมี่ศักยอาพให้คงอยู่
กับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน  แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผน
อัตราก าลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่แผนธ ารงรักษา แผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไป
ศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณอาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด  สถาบันต้องมี
วิธีการบริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจ ากัดอย่างเป็นระบบ 

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมี
อาจารย์สมดุลกับอาระงานเพ่ือให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9 การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน 
10 การมอบหมายอาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
11 ระบบการก าหนดอาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 
14 ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิอาพ 
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ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณอาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยอาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยอาพที่สูงขึ้น 

เพ่ือส่งผลต่อคุณอาพของบัณฑิต 
17 การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 
19 การส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน) 
20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ

อาจารย์ 
21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ใน 

สาขา/หลักสูตร 
22 บัณฑิตศึกษา ให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่าก าลังคนใน

หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.3 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
3 จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1 หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิอาพ 

2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษา
ได้เรียน 

3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4 ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวาง
ครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

5 เนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสม 
กับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร 
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 
8 การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดใน

หลักสูตร 
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา

ทางไกล มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้นวิชา

การศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต 
13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่

ก าหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาท่ีเกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น 
15 การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการ

ของสังคม 
16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับ

ระดับของหลักสูตร 
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับ

ปริญญาโท 
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หน้า 96          คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 

แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
การวางระบบผู้สอน 

1 ผู้สอนมีคุณสมบัติ เหมาะสมกับรายวิชาทีส่อน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน  (ค านึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

2 หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย  เพ่ือให้มีโอกาสได้รับ
การพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์  (ในแต่ละหลักสูตร 
นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

3 มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้าน
เนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา  (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา 
แจกนักศึกษา และมีการก ากับให้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติที่คุณอาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่า
เทียมกัน 

6 หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค าแนะน า และการปรับปรุง
พัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการ

ให้ค าปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 
8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่

เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุม
การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนด 

10 มีการก ากับให้อาจารย์พิเศษที่มาท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการเรียนการสอน 

11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิอายนอก/

ผู้ประกอบการการศึกษาดูงาน ฯลฯ 
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศกึษา (เช่น ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อน

เข้าโปรแกรมอาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยอาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้/การ

ท างาน/การประกอบอาชีพ 
16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการท างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการ

พูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 
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คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 97 

17 การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท า/การ
เผยแพร่ผลงาน) 

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิอายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน 
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิอาพเช่น online learning 
21 การส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน) 
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ

อาจารย์ 
23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/

หลักสูตร 
24 การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
25 การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 
26 การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาการสอดแทรก

ศิลปะและวัฒนธรรม อูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

27 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ (ถ้ามี) 
28 ระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  โดยมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอน
ที่เน้นปัญหา เป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

32 มีระบบก ากับการท างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่  ให้ความส าคัญกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

33 มีระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 
35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ต่ออาคการศึกษา 
36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 
37 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม

ฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
38 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มี

คุณอาพ 
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หน้า 98          คู่มือการปฏิบตัิงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 

39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการที่มี
โอกาสได้รับทุนสนับสนุน 

40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วย
สอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

 
แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 
1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
2 น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติสัมมนา 

ฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสอาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย 

เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสอาพการปฏิบัติงานจริงในการ
ประกอบอาชีพ) 

4 การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณอาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณอาพนักศึกษา (มีการ
วิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมิน
สามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงใน
โลกแห่งการท างาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจนสอดคล้อง

กับท่ีเกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ใน
การการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาและลักษณะ
ของรายวิชา) 

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

มคอ.7 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

10 การก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณอาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน
ชัดเจน 

11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณอาพของวิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ได ้

12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณอาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการ
วิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณอาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 
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แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 
1 การเตรียมความพร้อมทางกายอาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สอาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 
2 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการ

เรียนรู้ วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 
3 การจัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างาน

ร่วมกัน 
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
5 ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิอาพ อาจารย์และนักศึกษา

สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก าหนดความคาดหวัง

สูงกว่าข้อก าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อก าหนดที่
พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี 

7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพ่ือท าวิจัย 
8 มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 
9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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