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คํานํา 

 

  ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในข้ึน ซึ่งในปการศึกษา 2557 น้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีประกาศ  

เรื่อง เกณฑและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

โดยใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึด

หลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยมหาวิทยาลัยไดมี

การประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ประชุมมีมติวา ในปการศึกษา 2557 

มหาวิทยาลัยเลือกใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอาศัยตัวบงช้ีของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยแบงเปน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตรมี 6 องคประกอบ 13 ตัวบงช้ี ระดับคณะมี 5 องคประกอบ  13 ตัวบงช้ี และระดับ

มหาวิทยาลัยมี 5 องคประกอบ 13 ตัวบงช้ี 

  มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับปการศึกษา 2557 

ข้ึนเพื่อใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางใน                  

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน                        

อันจะสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง 
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บทที่ 1 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

 

1. เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 

1.1 ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง                             

4 ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัย

ภายในและภายนอกหลากหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปน

ที่จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโนมแตกตางกันมากข้ึน                 

ซึ่งจะกอผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความทาทายของโลกาภิวัฒนตอการอุดมศึกษาทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาขาม

พรมแดน และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณทิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปนผลจาก

การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนา                

องคความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากข้ึน ไมวาจะเปนการสราง               

ขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา

อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public information) ที่เปนประโยชนตอ               

ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (Participation)              

มีความโปรงใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่ งตรวจสอบได (Accountability) ตามหลัก              

ธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดให

สถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 

2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน 

โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนว

ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณทิต              

ในแตระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน

ตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม  

 

1.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1) เพื่อใหสถาบันไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศน และยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน           

โดยระบบดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. และเปนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานต้ังแตระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันน้ันๆ กําหนดข้ึน                   

โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในองคประกอบคุณภาพตางๆ วาเปนไปตามเกณฑและ

ไดมาตรฐาน 

3) เพื่อใหหลักสูตร ภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบ

สถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Tragets) และ

เปาประสงค (Goals) ที่ต้ังไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล 

4) เพื่อใหทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ

ดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ในแตละระดับอยางตอเน่ือง 

5) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษา

สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 
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6) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลพื้นฐานที่

จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 

2. กฏหมายท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

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

ท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด

จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวใน

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 

และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ

สถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่

กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองมีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในเสนอตอสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน

เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตามและ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการ

จัดการศึกษาในแตละระดับซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) หรือเรียกช่ือยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย                 

1 ครั้งในทุกรอบ 5 ป นับต้ังแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ

สาธารณชน 
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2.2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

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

พัฒนาและแกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการ

ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการ

ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเนนระดับ

การศึกษาที่ตางกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกันตาม

ความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถ่ิน                     

การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทองถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัฒน ซึ่งระบบ

อุดมศึกษาแตละกลุมเหลาน้ี จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบที่เปนประโยชนตอ

ประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีข้ึน สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถปรับ

จํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เปนที่ตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลาน้ี                

มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุม 

และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ที่นักศึกษาและ

สาธารณะใหความเช่ือถือ เปนฐานะและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุน                   

จากภาคเอกชนรวมทั้งการโอนยายหนวยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่ อง  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป  2551 กําหนดประเภทหรือกลุ ม

สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุมคือ 

กลุม ก. วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 

จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถ่ิน เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน 

สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรู                   

ที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี หมายความถึงสถาบันที่เนนการผลิตบัณทิตระดับ

ปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณทิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง

ในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อ

รองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโท

ดวยก็ได 
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กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึงสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ

กลุมสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร 

รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดานรวมทั้งสถาบัน

อาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมน้ีอาจจําแนกไดเปน              

2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เปนสถาบันที่เนนระดับ

ปริญญาตรี  

กลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑติระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกและ

เนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําทาง

ความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากลมุงสราง

องคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ 

ดังน้ัน การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับการ

แบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว 

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

ในชวงป 2555-2559 ตองมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดเพื่อเปนแหลงความรูที่ตอบสนองการแกไขปญหา

วิกฤติและช้ีนําการพัฒนาอยางย่ังยืนของชาติและทองถ่ินโดยเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึนภายใต

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตองสงเสริมการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลกโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพผลิตกําลังคนที่มีศักยภาพตรง

ตามความตองการของตลาดแรงงานสามารถทํางานเพื่อดํารงชีพตนเอง และเพื่อชวยเหลือสังคมมีคุณธรรมมี

ความรับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งรางกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพและผูเช่ียวชาญมือ

อาชีพใหเปนอาจารยพัฒนาวิชาชีพอาจารยใหเปนที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยโดยใชความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ย่ังยืนของประเทศไทย ทั้งน้ีโดยอาศัยการ

บริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน 

ป 2559 “อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอยาง

ย่ังยืน สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-

2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณภาพ

อุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 
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2.3. มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 

ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการ

อุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอยทั้ง

ทั้ง 3 ดานน้ี อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกัน คือ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัด

การศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของ

มาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ

เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของ

ชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปนมาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการอุดมศึกษาได

จัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 เพื่อนําไปสูการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดต้ังที่แตกตางกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือมาตรฐานดานศักยภาพและความพรอม

ในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุม

สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค สถาบัน

เฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับศึกษาโดยเฉพาะทาง และกลุม ง 

สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากน้ัน ยังได

จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

และเพื่อเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิต               

ทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม 

จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4 กฏกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่ทําหนาที่กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได

เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณแหง

พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบกับ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งตอมา
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ไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติสาระสําคัญของประกาศฉบับน้ีระบุใหทบวงมหาวิทยาลัย

สนับสนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของ

สถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งใหมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายในหรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแล

สถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอกรวมถึงสนับสนุนใหมีการ

แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาข้ึนในแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

กําหนดนโยบายหลักเกณฑแนวทางวิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับ ป พ.ศ. 2545 ไประยะหน่ึงสํานักงานคณะกรรมการ                

การอุดมศึกษาจึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับน้ียังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ

พ.ศ. 2545 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถือปฏิบัติมาอยางตอเน่ืองตอมาในป  2553 

กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิมโดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไวในฉบับ

เดียวกันโดยมีการปรับใหคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาที่หลัก 2 ประการคือ     

1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แกสถานศึกษาโดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเน่ืองนอกจากน้ียังมีการปรับเปลี่ยนใหระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดวยการประเมินคุณภาพ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพและกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ

รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดีถึง

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนว

ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาต้ังแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางในการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการคือการใหเสรีภาพทางวิชาการ 

(academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความ

พรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 

(accountability) 

ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ                   

(ฉบับที่ 3) ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวน

ราชการกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนาและ

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ

สนับสนุนทรัพยากรติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความเปน

อิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษา

แตละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาในการ

จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดวยกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

ขอ 33 ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความอิสระใน

การดําเนินการของสถานศึกษาเพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเน่ืองและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอกสถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับการพัฒนา

ของสถาบันโดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติหรือเปนระบบ

เฉพาะที่สถาบันพัฒนาข้ึนเองแตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานที่เริ่มตนจาก

การวางแผนการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประเมินและการปรับปรุงพัฒนาทั้งน้ีเพื่อใหการดําเนิน
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ภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเน่ืองขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแก

สาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่สําคัญใน

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังตอไปน้ี 

1) สงเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตความสอดคลองกับ

หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปจจัยนําเขา และกระบวนการ

ซึ่งสามารถสงเสริมและนําไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม ประกอบดวย

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใชในปการศึกษา 2557  

- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการต้ังแต การ

ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการ

ประเมินฯ จะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม 

สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เปนการดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง

วิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่คณะและสถาบันตองการใหคณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุม

สถาบัน ซึ่งเปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ 

4) ใหอิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

5) เช่ือมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่กําหนดและเปนนโยบายของ คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา โดยเฉพาะเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการเช่ือมโยงกับการประกัน

คุณภาพภายนอกของ สมศ. เพื่อไมใหเปนการทํางานซ้ําซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของ

หนวยงาน 

3.1.2 มาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาคือมาตรฐานการ

อุดมศึกษาในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. หรือกรอบการ
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ปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี

มหาวิทยาลัยของรัฐเปนตน 

กําหนดตัวบงช้ีเปน 2 ประเภท คือตัวบงช้ีเชิงปริมาณและตัวบงช้ีเชิงคุณภาพ ดังน้ี 

1) ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆกําหนดเกณฑการประเมินตัวบงช้ี

เปน 5 ระดับมีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพน้ีจะมีทั้งการนับจํานวนขอและระบุวาผลการ

ดําเนินงานไดกี่ขอไดคะแนนเทาใดกรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหถือวาได 

0 คะแนนและการประเมินโดยกําหนดการให คะแนนตามที่ไดคณะหรือสถาบันดําเนินการและกรรมการ

ประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการดําเนินการน้ันๆ รวมกันกอนที่จะบันทึกคะแนนโดยมีระดับ

คะแนนอยูระหวาง 0 - 5 

2) ตัวบงช้ีเชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ยกําหนดเกณฑการประเมินเปน

คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเน่ือง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี (ซึ่ง

อยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศโดยที่แตละตัวบงช้ีจะกําหนดคา

รอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไดกําหนดใหมีระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะและสถาบันเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ นําไปใชเปนแนวทาง 

(Guideline) ในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแตละสถาบันตามความสมัครใจภายใตการ

กํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษาโดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก                 

4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการไดแก (1) พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต                   

(2) พันธกิจดานการวิจัย (3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ (4) พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและการบริหารจัดการสําหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเนนพันธกิจในดานการผลิต

บัณฑิตเปนสําคัญสวนพันธกิจดานอื่นๆจะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกันหากเปนตัวบงช้ีในระดับคณะและ

สถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการไดทั้งหมดซึ่งสามารถช้ีวัด

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐาน มาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

พันธกิจเหลาน้ันไดทั้งหมดดังน้ันในบทที่ 3 ของคูมือฉบับน้ีจึงไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษานําไปเปนกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต้ังแตระดับ

หลักสูตรระดับคณะและระดับสถาบันการพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินฯ จะมุงไปที่ระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพเพื่อใหสามารถสงเสริมสนับสนุนกํากับติดตามการดําเนินงาน

ใหเปนไปตามที่กําหนดสะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและตัวบงช้ีที่พัฒนาข้ึนควรเช่ือมโยงหรือเปน

เรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเนนที่ปจจัยนําเขาและ
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กระบวนการซึ่งภายใตตัวบงช้ีที่เปนกระบวนการใหสามารถสะทอนผลลัพธของการดําเนินการตามกระบวนการ

ดังกลาวดวย 

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 

        ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูที่มีความสําคัญสงใหการดําเนินงานประสบ

ความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด

ของสถาบันที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจ

รวมกันทุกระดับโดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 

และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง หนาที่สําคัญประการหน่ึงของคณะกรรมการหรือหนวยงาน

น้ี คือ การจัดระบบการประกันคุณภาพพรอมทั้งกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม

สําหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเช่ือมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน 

ต้ังแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึง ระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือ

คุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานน้ีตองประสานงาน

และผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 

3.1.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 

 การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ การ

วัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ไมสามารถทําไดอยางถูกตองและประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูล

และระบบสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับต้ังแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และ

สถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังน้ัน ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึง

เปนปจจัยสําคัญย่ิงที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุก

ข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแตการวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและ

พัฒนา 

 

4. ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่วา

ดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดให คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณา

เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของ

สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปนกลไกระดับ
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กระทรวง ระดับคณะกรรมการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาการ

อุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทําข้ึนฉบับน้ีไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรม

ใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญที่ครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษา

อุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 

หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษาภายนอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการ

และวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความ

ทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และ

ตอเ น่ืองในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนให เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา 

เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนดทั้งมาตรฐาน

การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธกับมาตรฐานและ

หลักเกณฑที่ เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณระดับอุดมศึกษาแหงชาติ                    

จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาข้ึนตามกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งน้ี ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาหลักเกณฑ                

ที่เกี่ยวของ และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพ 1.1 
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แผนภาพท่ี 1.1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ตอง

ดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอดวยเหตุน้ีระบบประกัน

คุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตและผลลัพธ 

(output/outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังน้ัน 

ความเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน โดยได

เช่ือมโยงใหเห็นจากแผนภาพที่ 1.2  

 

 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานที่ 1 

คุณลักษณะของคนไทยที่พึง

ประสงคทั้งในฐานะพลเมืองและ

พลโลก 

มาตรฐานที่ 2 

แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 

แนวการสรางสังคมแหงการ

เรียนรู/สังคมแหงความรู 

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

ดานคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานดานการบริหาร  

จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานดานการสรางและ

พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม

แหงการเรียนรู 

หลักเกณฑกํากับมาตรฐาน 

รวมถึงมาตรฐานสถาบัน 

อุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาต ิ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ 

ผลผลติทางการศึกษาที่ไดคุณภาพ 
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แผนภาพท่ี 1.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว

จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใชรูปแบบการจัดทํารายงาน

ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนดในระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ 

(CHE QA Online) ซึ่งเปนการบันทึกผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน 

ต้ังแตการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน เอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพ เพื่อนําเสนอสภาสถาบันหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน                 

ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูลเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบ

ของตนสังกัด ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุมลึก สะทอนภาพ

ที่แทจริงของสถาบันในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับหลักสูตรการดําเนินการของคณะและสถาบัน เพื่อการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคม 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําป 

ติดตามตรวจสอบโดยตนสังกัด 

ทุก 3 ป 

 การปฏิบัติงาน

ของสถาบัน 

การประเมิน

ตนเองของ

สถาบัน 

 การประเมินคุณภาพภายใน 

ขอมูลปอนกลับ 

ขอมูลปอนกลับ 

การตรวจ

เยี่ยม 

รายงานผล

การประเมิน 
การติดตามผล 

การประเมินคุณภาพภายนอก  
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บทที่  2 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

1.  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค 

       ปรัชญา 

แหลงวิชาการ  สรางสรรคคนดี  มีคุณธรรม  นําสังคม 

 

       วิสัยทัศน 

เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําของอาเซียน ดานการพัฒนาทองถ่ิน สูมาตรฐานสากล 

 

       พันธกิจ 

              1.  ผลิตบัณฑิตที่สํานึกดี มีความรู และสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

              2.  ผลิตและพัฒนาครมูืออาชีพ 

              3.  วิจัย สรางองคความรู พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิปญญาไทยและสากล 

 4.  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนสูการยอมรับในระดับสากล 

  5.  สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและสรางสรรคคุณคาภูมิปญญาทองถ่ิน กาวไกลสูสากล 

  6.  บริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 

      วัตถุประสงค 

1. เพื่ อพัฒนามหา วิทยาลัย ให เ ปนสถาบันอุดม ศึกษาที่มี ความเปนเลิ ศทาง วิชาการ                           

ในการจัดการศึกษา คนควาวิจัย และการใหบริการแกทองถ่ิน 

2. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงวิชาการของทองถ่ินที่มุงอนุรักษ ทํานุบํารุงและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งนําภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสานกับภูมิปญญาสากล เพื่อนําไปใชในการพัฒนาทองถ่ินที่

ย่ังยืน 

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ มีความรูและคุณธรรมที่เปนสากล 

มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความสํานึกในความเปนไทย 

4. เพื่อพัฒนาระบบการเรียน การสอน การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐตลอดจน

ถายทอดสูชุมชนเพื่อนําไปใชแกปญหาของทองถ่ิน 

5. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมีความคลองตัว โปรงใส และมีการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2.  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

มีความรูและคุณธรรมที่เปนสากล มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต  มีความสามารถ           

ทางภาษาตางประเทศ  และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่ใชงานได 

 

3.  นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดพิจารณาเห็นสมควรดําเนินการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา 

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยทั่วไป เพื่อตอบสนอง ความตองการ

กําลังคนระดับสูงของประเทศที่กําลังพัฒนาไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งเปนการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลตาม

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา               

ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555 - 2559) และทิศทางการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการ               

ที่จะมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของทรัพยากรมนุษยที่จะเขาสูตลาดแรงงานเพื่อเปนฐาน 

ในการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ตอไป จึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานไวดังน้ี 

1)  สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมอีิสระในการดําเนินงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีการดําเนินการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  

เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพของผลผลิตอยางตอเน่ือง และใหถือเปนสวนหน่ึงของ

การดําเนินงานตามปกติ 

 2)  สรางวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางาน  โดยใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา รักษาและเพิ่มพูนมาตรฐาน

การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาใหอยูในระดับที่ดีย่ิงข้ึน 

 3)  จัดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจดานการประกันคุณภาพแกบุคลากรทุกระดับทั้ง

คณาจารย  เจาหนาที่  และนักศึกษา  รวมทั้งสนับสนุนใหนําความรูดานการประกันคุณภาพมาใชในการ

ดําเนินงาน   

 4)  สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานมีการพัฒนา ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน                  

ที่สะทอนเปาหมาย พันธกิจ และภารกิจของงานในแตละดานใหทันสมัยและสอดคลองกับแนวทาง                     

ในระดับประเทศ 

 5)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคคล  

องคกร  และหนวยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 

 6)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่สามารถนําไปสูการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 

 7)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีกาประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต้ังแตระดับหลักสูตร 

คณะ มหาวิทยาลัยและหนวยงานสนับสนุนอยางตอเน่ืองและนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย 
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 8)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาสูบุคลากรของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน 

 

 3.1 แนวปฏิบัติในการดําเนินงาน   

         เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 

จึงกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินงานไวดังน้ี  

1) สนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยสรางความมั่นใจเกี่ยวกับนโยบายประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของแต

ละหนวยงานโดยมอบหมายใหมีผูกํากับดูแลและผูรับผิดชอบตัวบงช้ีในทุกระดับต้ังแตระดับมหาวิทยาลัย คณะ 

และหลักสูตร รวมไปถึงหนวยงานสนับสนุน 

2) จัดใหมีการประชุมช้ีแจง ทําความเขาใจกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกระดับถึงเหตุผล

ความจําเปนที่จะตองมีการดําเนินการควบคุมคุณภาพรวม ทั้งช้ีแจงข้ันตอนและแนวปฏิบัติตางๆใหชัดเจน     

เพื่อสรางวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางาน  ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในทุกระดับ 

   3)  พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพตามตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินที่หนวยงานได

กําหนดข้ึนใหมีความเหมาะสมสอดคลองกบัเปาหมาย พันธกิจ และภารกิจของงานในแตละดาน เพื่อยกระดับ

คุณภาพการบริหารจัดการและคุณภาพของผลผลิตอยางตอเน่ืองและใหถือเปนสวนหน่ึงของการบริหารงาน

ตามปกติ 

    4)  พัฒนาคูมือการปฏิบัติในการดําเนินการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยกําหนด

ข้ันตอน หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติโดยครบถวน เพื่อใหเกิดความเขาใจ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนําไป

ปฏิบัติได 

   5)  จัดกิจกรรมดานประกันคุณภาพโดยเนนการมีสวนรวมระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคคล 

องคกร และหนวยงานภายนอกอยางสม่ําเสมอ 

 6)  กําหนดใหหนวยงานสายสนับสนุนพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินที่สะทอน

เปาหมาย พันธกิจ และภารกิจของงานในแตละดานใหทันสมัยและสามารถวัดและประเมินผลได 

   7)  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัย

และหนวยงานยอยทุกระดับ กําหนดใหมีการตรวจประเมินตนเองทุกระดับ ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ                   

และมหาวิทยาลัย รวมทั้งหนวยงานสนับสนุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการตรวจ

ประเมินจากองคกรภายนอก 

8)  ทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จะตองนําผลการประเมินภายในมาจัดทํารายงาน 

การประเมินตนเองเสนอตอมหาวิทยาลัยหลังจากสิ้นปการศึกษา และมหาวิทยาลัยจะตองจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 120 วัน นับจาก      

สิ้นปการศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชน 
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   9)  กําหนดใหทุกหนวยงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan)               

หลังเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพรอมทั้งมีระบบการติดตามการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาคุณภาพและรายงานตอมหาวิทยาลัย   

   10)  กําหนดใหหนวยงานทุกระดับมีฐานขอมูล (Data base) งานประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อนําไปใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและสามารถนําไปใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

11)  จัดกิจกรรมดานประกันคุณภาพ โดยเปนการมีสวนรวมระหวางมหาวิทยาลัย 

กับบุคคล  องคกร  และหนวยงานภายนอกอยางสม่ําเสมอ 

12) จัดใหมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพงานตามภารกิจของหนวยงาน                 

เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและมุงสูความเปนเลิศ 

13)  จัดกิจกรรมใหความรูดานการประกันคุณภาพกับนักศึกษา  และสนับสนุนให

นักศึกษา นําความรูดานการประกันคุณภาพมาใชในการจัดกิจกรรม  และกําหนดใหมีระบบการติดตาม

ประเมินผลและตรวจสอบอยางตอเน่ือง    

  

  3.2  เปาหมายและวัตถุประสงค 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีเปาหมาย      

เพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการทั้งในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมอันจะนําไปสูการสรางความมั่นใจแกสังคมวาไดจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาดังน้ี 

1)  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมาใหมีประสิทธิภาพ 

2)  เพื่อควบคุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐาน 

3)  เพื่อตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงาน ของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใน

ภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกการประเมินคุณภาพที่กําหนดข้ึนโดยวิเคราะห เปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 

4)  เพื่อใหคณะ  สํานัก สถาบัน และศูนย ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการ 

กําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (target) และเปาประสงค (goal) ที่ต้ังไวและเปนสากล 

5)  เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวามหาวิทยาลยั

สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

6)  เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหพรอมสําหรับการตรวจสอบคุณภาพ 

(Quality Audit) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) โดยหนวยงานภายนอก 
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3.3  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา             

โดยมีวัตถุประสงค  ดังน้ี 

1) เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 

2) เพื่อใหนักศึกษามีทักษะและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3) เพื่อใหนักศึกษาใชวงจรคุณภาพ  P  D  C  A  ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา 

4) เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหวาง

มหาวิทยาลัย 

จากวัตถุประสงคดังกลาว  มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการใหมีระบบและกลไกดังตอไปน้ี 

1. นายกองคการนักศึกษาเปนอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. ผูนํานักศึกษาของทุกคณะไดรับการอบรมดานประกันคุณภาพการศึกษาในทุกปการศึกษา 

3. ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาองคการบริหารนักศึกษา  คณะ  โปรแกรมวิชา  ชมรม  

จะตองนําความรูดานการประกันคุณภาพมาใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการ  ไดแก 

มีแผนโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรม  (Plan) 

มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ตามแผน  (Do) 

มีการติดตาม/ทบทวน/ประเมินผลการดําเนินงาน  (Check) 

มีการนําผลการประเมินมาใชในการจัดทําแผนโครงการในคราวตอไป (Act) 

การดําเนินงานในทุกข้ันตอนนักศึกษาจะตองเก็บเอกสารหลักฐานไวใหตรวจสอบ 

4. ผูนํานักศึกษาของทุกคณะที่ไดรับการอบรมดานประกันคุณภาพการศึกษาจะตองถายทอด/ 

เผยแพรใหกับเพื่อนนักศึกษาทราบถึงความสําคัญและความจําเปนของการประกันคุณภาพในรูปแบบตาง ๆ 

เชน  การประชุม  หรือการพูดคุย  หรือการใชในการจัดกิจกรรม 

5. การจัดกิจกรรมของนักศึกษา  องคการบริหารนักศึกษา  คณะ  โปรแกรมวิชา  และชมรม   

จะตองมีคณะกรรมการกลางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปใชในการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณ 

6. การจัดกิจกรรมของนักศึกษาควรสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพทั้งภายมหาวิทยาลัย       

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

4.  กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการและมาตรการของการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีการประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูล

ใหคําปรึกษา และใหการสนับสนุนสงเสริม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีกลไกการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาดังน้ี 
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 4.1  มีการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค  และแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 4.2  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ สํานัก 

สถาบัน และศูนย โดยใหมีบทบาทหนาที่และความสัมพันธกับองคกรอื่น ภายในมหาวิทยาลัยตามระบบ            

ดังแผนภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภาพท่ี 3 ระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษา 

สภามหาวิทยาลัย 

ทําหนาที่กําหนดปรัชญา  วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย  กําหนดคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค  กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ  ตั้งคณะกรรมการ  

หนวยงาน  หรือผูรับผิดชอบ  กํากับติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

ทําหนาที่จัดองคประกอบ  ตัวบงช้ีคุณภาพ  กําหนดแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพ  จัดทําคูมือการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัย  จัดใหมีการ

เผยแพรระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  กําหนดมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ คณะ/ สํานัก/ สถาบัน/ ศูนย 

ทําหนาที่เชนเดียวกับหนาที่ของหนวยงาน/คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย  โดย

เนนบทบาทในการ  กําหนดแนวทางการประกันคุณภาพ  จัดทําคูมือระดับ

หนวยงาน  ศึกษาตนเองและตรวจสอบติดตาม 

คณะกรรมการกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทําหนาที่กําหนดนโยบาย  กํากับติดตาม  และใหขอเสนอแนะในการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

กรรมการประจําหลักสูตรทําหนาที่ควบคุมคุณภาพตดิตามตรวจสอบคุณภาพและ

พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
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 4.3 จัดต้ังหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา มีกองประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินงาน 

ประสานงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งหนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 4.4 จัดทําแผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีความสอดคลองกันของแผนต้ังแตระดับคณะ สํานัก 

สถาบัน และศูนย ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

 4.5 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

เพื่อใชเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และมีการปรับปรุง

คูมือใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ 

 4.6 พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยการจัดกิจกรรมตางๆ  

เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน        

มีความรูความเขาใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่จะสงผลตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานของทุกหนวยงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ               

มากย่ิงข้ึน รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรมผูตรวจประเมิน เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับ                  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

 4.7 จัดกิจกรรมใหความรูดานการประกันคุณภาพกับนักศึกษารวมทั้งสนับสนุนใหนักศึกษานํา

ความรูดานการประกันคุณภาพมาใชในการจัดกิจกรรม และกําหนดใหมีระบบการติดตาม ประเมินผลและ

ตรวจสอบอยางตอเน่ือง 

 4.8 จัดหาและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 4.9 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงองคกรของตนเองเพื่อมุงสูความเปนเลิศ โดยการ

จัดทํา Good Practice   

 4.10 สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานสนับสนุนพัฒนาตัวบงช้ีประเมินผลการดําเนินงานตาม

ภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 4.11 การประเมินตนเอง และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา กําหนดใหทุกหนวยงาน ต้ังแตระดับโปรแกรมวิชา  กอง  คณะ สํานัก และสถาบัน ทําการ

ประเมินตนเองตามผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง รวมไปถึงการเสนอแนวทาง

ในการพัฒนา แลวจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สงใหกับหนวยงาน

ภายในที่สังกัด และสงใหมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมและประเมินตนเองในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตอไป 

 4.12 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดดําเนิน

ใหมีการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและศูนยอยางนอยป

การศึกษาละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทีผ่านการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
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ของสกอ. ซึ่งเปนตัวแทนจากทุกหนวยงาน และมีนโยบายสงเสริมใหคณะกรรมการตรวจประเมินเขารับการ

อบรมหลักสูตร ผูประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 4.13 การเตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เพื่อการรับรองมาตรฐาน

การศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)                   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดรบัการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.จํานวน 3 ครั้ง  ครั้งแรกเมื่อ

วันที่ 26 - 30 กันยายน 2547  ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 25 - 27 กันยายน 2549 และครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 17 – 19 

กันยายน 2553 และไดเตรียมการพัฒนาองคประกอบและตัวช้ีที่ใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลัย ใหมีความสอดคลองกับเกณฑการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงช้ีของ สกอ. และ สมศ. 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พรอมรับการประเมินภายนอกรอบตอ 
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บทที่ 3 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

เปนที่ทราบกันดีวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเปนตองมีการปรับปรุงอยางตอเน่ืองตามระดับ

การพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรูและทักษะ

ในอนาคตที่ตลาดงานตองการและพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ดังน้ัน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปจจุบันระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในเขาสูรอบที่สาม (2557 - 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเขาสูรอบที่สี่ 

(2558 - 2562) 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช

ต้ังแตปการศึกษา 2550 เปนระบบแรกที่ใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงไดนําไปใชในการประเมินผล                   

การดําเนินงานข้ันตํ่าในทุกปการศึกษา และใหสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการประเมินที่สะทอนเอกลักษณ

ของแตละสถาบัน ในรอบแรกน้ีตัวบงช้ีประเมินผลการดําเนินงานมีทั้งตัวบงช้ีที่เปนปจจัยนําเขากระบวนการและ

ผลผลิตหรือผลลัพธ โดยครอบคลุมองคประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณแหง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบงช้ีการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ 

สมศ. ภายใตหลักการสําคัญคือไมเปนภาระซ้ําซอนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบงช้ีที่พัฒนาข้ึน

สามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือ

ผลลัพธ อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวน

เสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม ในสวนของเกณฑการ

ประเมิน มีทั้งเกณฑทั่วไปที่ใชกับทุกสถาบันและที่แยกใชเฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเนนตางกัน ไดแก สถาบันที่เนน

การผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเพียงอยางเดียว เน่ืองจากในระยะแรกน้ีสถาบันอุดมศึกษา

หลายแหงยังไมมีกระบวนการทํางานที่เนนวงจรคุณภาพอยางชัดเจนตัวบงช้ีสวนใหญจึงเปนตัวบงช้ีที่เนน

กระบวนการ 
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การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรกโดย

การนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงวาดวยระบบ 

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษามาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเปนกรอบในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน อยางไรก็ตาม การพัฒนาตัว

บงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุงเนนการประเมินเฉพาะปจจัยนําเขามาและกระบวนการ 

สําหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธน้ัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดนําตัวบงช้ีที่ใชในการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใชโดยถือเปนสวนหน่ึงของตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพภายในที่

สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการใหครบถวนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

ผลผลิตหรือผลลัพธ ทั้งน้ี เกณฑที่พัฒนาข้ึนในรอบน้ียังมีความแตกตางจากรอบแรกคือ มีการกําหนดประเภท

เกณฑมาตรฐานทั่วไปที่ใชกับทุกกลุมสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา 

ไดแก กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรีกลุม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค 2 

สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับปริญญาตรี และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 

 

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

 

ในป พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของหนวยยอยของการอุดมศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให

พิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวของในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 

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

สถาบันอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งน้ี ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 

ดานของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมดานอืน่ๆที่จําเปน สําหรับการพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันดําเนินการตามตัวบงช้ีกระบวนการดังกลาวดวย (process 

performance) ซึ่งไดกําหนดหลักการพัฒนาไวดังน้ี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบไดแก องคประกอบที่ 

1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบที่ 2 บัณฑิต องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 4 อาจารย 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการสงเสริม พัฒนานักศึกษา 

การวางระบบการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุม

วิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณ 

การเรียนการสอน หองสมุดและแหลงการเรียนรูตางๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติรวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานการ

ตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก องคประกอบ           

ที่1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4                

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีและเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะใหครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดการการเรียนการ

สอนของแตละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริหารนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การ

วิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก องคประกอบที่ 1 

การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับสถาบัน พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพความ

พรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานการเงิน ดานการบริหารจัดการมาตรฐาน

ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งน้ี ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการ

ดําเนินการของสถาบันเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมในดานกายภาพและ

ภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 

 จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับเพื่อการควบคุมคุณภาพการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
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ใหไดขอมูลที่ช้ีผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละคณะ และ

ภาพรวมของสถาบันอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไวอยาง

ตอเน่ือง เพื่อจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ     

การอุดมศึกษา ทุกปการศึกษาตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกสามป               

ตามกฎหมายกระทรวงฯ รวมทั้งการสรางความมั่นใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาข้ึนทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

อยางไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหมน้ีจะมุงเนนที่การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมีการดําเนินการแตงต้ังการวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ                

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูใชบัณฑิต

และสงเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะและสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศนที่

สถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยสะทอนผลการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอน

ของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการ

ผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปการศึกษา มีความเช่ือมโยงกับ

ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาแหงชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพ

เพื่อใหไดขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะทอนผลของการผลิตในแตละปการศึกษา เพื่อสรางความเช่ือมั่นใน

คุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อน่ึง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไดออกประกาศ เรื่อง เกณฑและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุใหสถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือก

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการ

ของสถานศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาอยางตอเน่ือง สอดคลองกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

เกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของและเตรียมความพรอมเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งน้ี ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช ตองสนองตอเจตนารมณของสถาบันอุดมศึกษาและ

กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเปนระบบที่

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาข้ึน หรือเปนระบบที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลที่

สามารถประกันคุณภาพไดต้ังแตระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เชน ระบบ AUN – QA หรือ ระบบ EdPEx 

หรือเปนระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาข้ึนเอง ทั้ง น้ี โดยผานการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอ

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองรายงาน



คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 27 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตอตนสังกัด เพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 48 

แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2553 และขอ 6 แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 

3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพภายใน (ปการศึกษา 2557 - 2561) 

 

 เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บ

ขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 

 P  = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินต้ังแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนาน้ีมา

ใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลต้ังแตเดือนมิถุนายน กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาแบบเดิม

หรือต้ังแตเดือนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

 D  = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแตตนปการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 

ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปถัดไป) 

 C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน – 

สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปการศึกษาถัดไป 

 A  = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอต้ังงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางป

หรืองบประมาณพิเศษก็ได 

 วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไวดังน้ี 

 1)  สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 

 2)  สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบงช้ีที่ไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online และใหมี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกปทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 

 3)  หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ผานระบบ CHE QA Online 

 4)  คณะนําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 



คูมือประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 28 

 5)  คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน

หลักสูตรที่ไดประเมินไปแลว 

 6)  สถาบันนําผลการประเมินหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองระดับสถาบัน 

7)  สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คณะวิชา พรอมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปการศึกษาถัดไป 

 8)  ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและขอเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่

สถาบันแตงต้ัง (รวมทั้งขอเสนอแนะของสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําป และ

แผนกลยุทธ  

 9)  สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online ภายใน 

120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพภายในทุกป

การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน ตามลําดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการ

ประเมิน และสงผลการประเมินใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผานระบบฐานขอมูลดานการ

ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งน้ี คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุดอาจ

ประเมินไดมากกวาหน่ึงหลักสูตรหากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 ในกรณีที่ตองการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรกําหนดไว

ดังน้ี 

  - ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย 3 คน โดยเกินกวากึ่งหน่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและ

อยางนอยหน่ึงคนตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

  - ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

  ทั้งน้ี คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาเปนดังน้ี 

  - ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ

ผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 



คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 29 

  - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรอง

ศาสตราจารยข้ึนไป 

  - ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงวิชาการระดับ

ศาสตราจารยข้ึนไป 

 ในกรณีที่ประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใชในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับ

สถาบัน กําหนดไวดังน้ี 

  - ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนอยางนอย 5 คน ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับขนาดของสถาบัน 

  - ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ ข้ึนทะเบียนประธาน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  - กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 

อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่

สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เปนดังน้ี 

 1. ประธานกรรมการ 

 - ผูที่เปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาข้ึนไป และมีประสบการณเปนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ 

 - ผูที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป และมีประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือ 

 - ผูที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม 

 2. กรรมการ 

 - กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาที่เปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

 - กรณีเปนฝายสนับสนุนตองทําหนาที่ในระดับผูอํานวยการหนวยงานข้ึนไปมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติ

ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางนอยหน่ึงครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาทราบ รวมทั้ง

เปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน เพื่อใหเปนไปตามขอ 36 แหงกฎกระทรวงวา

ดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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4. ตารางวงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 

 

เปรียบเทียบปงบประมาณกับปการศึกษา 

 

ธ.ค.- ก.ค. 

ส.ค. 

(เปดเทอม) 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

 

ก.พ. 

 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

                  

 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

 

ธ.ค.- ก.ค. 

ส.ค. 

(เปดเทอม) 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1. มหาวิทยาลัยวางแผนการประเมินคุณภาพ

ประจําปการศึกษาใหมโดยประกาศตัวบงชี้กอนเร่ิมตนป

การศึกษาใหมและแจกคูมือการจัดทํา SAR (กรณีท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงตัวบงชี้  วิธีการและกําหนดการประเมิน

คุณภาพภายในประจําป) 

                        

2. มหาวิทยาลัยเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัว

บงชี้ ท่ีไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online                   

(มีทีมงานใหคําปรึกษากับบุคลากร และหรือหนวยงาน 

และหรือหลักสูตรในการเก็บขอมูลพรอมท้ังพิจารณา

ปรับปรุงการดําเนินการตามความเหมาะสม) 

                 

ธ.ค.- ก.ค. 

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 

ปงบประมาณ (ต.ค.-ก.ย.) ปงบประมาณถัดไป 
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ธ.ค.- ก.ค. 

ส.ค. 

(เปดเทอม) 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

3. หลักสูตรหรือหนวยงานเทียบเทาจัดทํา SAR 

และเตรียมการประเมินระดับหลักสูตรหรือหนวยงาน

เทียบเทา และแตงตั้งกรรมการประเมินระดับหลักสูตร

วิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

             

 

      

4. ประเมินระดับหลักสูตรหรือหนวยงานเทียบเทา 

บนระบบ CHE QA Online 

                 

5. คณะนําผลการประเมินระดับหลักสูตรหรือ

หนวยงานเทียบเทามาจัดทํา SAR บนระบบ CHE QA 

Online และ เต รียมการประเ มินระดับคณะห รือ

หนวยงานเทียบเทา และแตงตั้งกรรมการประเมินระดับ

คณะและหนวยงานเทียบเทา 

                 

6. ประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทาบน

ระบบ CHE QA Online 

                 

7. มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินระดับคณะหรือ

หนวยงานเทียบเทามาจัดทํา SAR บนระบบ CHE QA 

Online และเตรียมการประเมินระดับมหาวิทยาลัยและ

แตงตั้งกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
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กิจกรรมดําเนินการ 

 

ธ.ค.- ก.ค. 

ส.ค. 

(เปดเทอม) 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

8. ประเมินระดับมหาวิทยาลัยบนระบบ CHE QA 

Online และนําผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปการศึกษา

ถัดไป 

                 

9. ผูบริหารของมหาวิทยาลัยนําผลการประเมิน

และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย)               

มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน หรือปรับแผนกล

ยุทธ/แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณ           

ปถั ด ไปห รือ จัด ทํ า โครงการ พัฒนาและ เสนอใช

งบประมาณกลางป       

                 

10. สงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมิน 

คุณภาพภายใน (ประกอบดวย SAR และผลการประเมิน

คุณภาพภายในระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทาและ

ระดับมหาวิทยาลัย)ใหสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาผานระบบ CHE QA Online และหนวยงาน

ตนสังกัด (ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปการศึกษา) 
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5. นิยามศัพทท่ีใชในตัวบงชี ้   

 

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน

องคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถ

เขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกร                

มีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ 

 1. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ

สัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปน

คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดวิเคราะหบางครั้งจึง

เรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

 2. ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธี

ตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ หรือบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

 นพ.วิจารณ  พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุ

เปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆกัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายของการพัฒนาคน 

บรรลุเปาหมายของการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรความรู และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอื้อ

อาทรระหวางกันในที่ทํางาน 

 การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 

 (1) กําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 

 (2) การเสาะหาความรูที่ตองการ 

 (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 

(4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 

(5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด            

“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 

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

ที่ครบถวน ลุมลึกและเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากย่ิงข้ึน 

 โดยที่การดําเนินการ 6 ประการน้ีบูรณาการเปนเน้ือเดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของเปนทั้งความรูที่ชัดแจง

อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยูในสมอง 

(Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งที่อยูในใจ (ความเช่ือ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือ                 
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และสวนอื่นๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่คนจํานวนหน่ึงทํารวมกัน

ไมใชกิจกรรมที่ทําโดยคนคนเดียว 

 

การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณในลักษณะของรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ

คณะและตองเปนผลงานที่ผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการ

พิจารณาดวย 

 

การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 

บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุง

องคกรของตนเพื่อมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ 

 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 

ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของสถาบัน 

(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 

(alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความ

เช่ือมโยงกันเปนหน่ึงเดียวอยางสมบูรณ 

 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการรวมมือระหวางประเทศ

ไทยกับประเทศอื่น 

 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรที่ เปดกวางสําหรับทุกประเทศ                

(อยางนอย 5 ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 

ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตอง

ไปแสดงในตางประเทศ 
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 

Nation) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 

และเวียดนาม 

 

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม

วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม 

(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 

ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 

จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชียวชาญในสาขาน้ันดวย 

และมีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมมีนอยกวา             

รอยละ 25 

 

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม

วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม 

(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย

ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 

จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขาน้ัน และบทความที่มา

จากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นําเสนอใหกองบรรณาธิการหรือ

คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ตองเปนฉบับสมบูรณ (Full paper) และไดรับการตีพิมพ                                  

ซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหา

ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความ

ขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ที่มีความเปนนวัตกรรม โดยมี

การศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ

พัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคา

ทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรค
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ทางศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (visual Art) ประกอบดวย ผลงานดาน

จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภท

อื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวยดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมทั้งการแสดง

รูปแบบตางๆและ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ 

 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ทําใหสถาบันประสบความสําเร็จ หรือสูความเปน

เลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี

การสรุปวิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรให

หนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชน 

 

ประสบการณดานการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณดานการทําวิจัยเปนผลสําเร็จมาแลวโดยมีหลักฐานเปน

ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมารวม

กลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวม

กลั่นกรอง (Peer Review) หรือเปนผลงานที่เปนรูปเลมซึ่งนําเสนอแหลงทุนวิจัยหรือนําเสนอผูวาจางในการทํา

วิจัยน้ันๆ และเปนผลงานที่แหลงทุนวิจัยหรือผูวาจางวิจัยไดตรวจรับงานเรียบรอยแลวซึ่งเปนผลงานที่ไมใช

สวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารยประจําหลักสูตร โดยใหรายงานผลงานวิจัยของอาจารย

ประจําหลักสูตรทุกคนไวในเอกสารหลักสูตร ทั้งน้ี การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพใหรายงานในลักษณะของ

การเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ กลาวคือ ระบุช่ือเจาของผลงาน ช่ือผลงาน  

ปที่พิมพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน   

 

ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ

วิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal 

Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ กกอ.  

 

 

ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึงบทความจากผลงานวิจัยหรือ

บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแกฐานขอมูล

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

Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
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Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทัว่ไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนา

ของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งตองมีการ

กําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงช้ีเพื่อวัดระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 

 

แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน              

ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับ

แผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตาม 

กลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการ

เงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดให

เห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายได

คาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน                   

เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม 

เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุน

ตอหนวยงานในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับ

ระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 

 

แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผน                    

ที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือ

กิจกรรมตางๆ ที่จะตองดําเนินการในปน้ัน ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงช้ีความสําเร็จของ

โครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงช้ีเหลาน้ัน รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ 

งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน   
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พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใชองคความรู

หลายสาขาวิชา หลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชในการวิเคราะห วิจัยและสังเคราะหข้ึนเปน

องคความรูใหม และพัฒนาเปนศาสตรใหมข้ึน 

 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลาย                

อนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพื่อประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระทั่งผูเรียนสามารถพัฒนา

ความรู องคความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน 

ตัวอยางหลักสูตรที่เปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+แพทยศาสตร) 

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

เคมี) 

ตัวอยางหลักสูตรที่ไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา                                   

(ที่มา: คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุม                    

ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 

 

พิชญพิจารณ (Peer review) หมายถึง การตรวจเย่ียมโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และ

ประสบการณซึ่งสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา 

 

ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่

ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่น ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน 

 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ 

หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน  
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สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหนงวิชาการที่สัมพันธกับศาสตรที่เปดสอนมิใช

สัมพันธกับรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกัน

ตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 

หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 

 

หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป                 

(เชนระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

หรือองคการกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ)  

 

หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไปใน

ครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่

ใชในการบริหารงานน้ีมีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา

เทาน้ัน แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึง

ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามา

ปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบดังน้ี 2 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ

หรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศเพื่อใหเกิดประโยชน

สุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตรและเปาประสงคที่ชัดเจนมีกระบวนการ

ปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเน่ือง

และเปนระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ

ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการสามารถ

                                                
1
ดูเพ่ิมเติม “คูมือนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 

2ดูเพิมเติม “คู่มือการจัดระดับการกํากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  

(Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
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ใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเช่ือมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ

ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และ

ผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ 

รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ช้ีแจงไดเมื่อมี

ขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรู         

ทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวน

เสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ 

ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม

กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 

และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และภาค

ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ

และการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ

บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไม

มีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอื่นๆ  

10)  หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนได

สวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับ
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ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดใน

ประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

 

อาจารย หมายถึง คณาจารย ซึ่งจะมีตําแหนงทางวิชาการที่ประกอบดวย อาจารย ผูชวยศาสตราจารย                

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

 

อาจารยประจํา หมายถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ

หนาที่ เ ต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่ เปดสอน (มิใช เ ต็มเวลาตามเวลาทําการ)                   

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548) 

สําหรับอาจารยที่สถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมีสัญญาจางที่มี

การระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุหนาที่ ภาระงานให

ชัดเจนไมนอยกวาหนาที่ของอาจารยประจําตามที่กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ

บริการเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยที่บรรจุใหมในปที่

ประเมินดังน้ี 

9-12 เดือน    คิดเปน 1 คน 

6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน  คิดเปน 0.5 คน 

นอยกวา 6 เดือน    ไมสามารถนํามานับได 

 

อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําเต็มเวลาที่มีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ

เรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติประจําหลักสูตรน้ันตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน 

และทุกคนเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาเดียวกันได หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการไดอีก 

1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว (คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549) ทั้งน้ี กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปน

อาจารยประจําหลักสูตรไดมากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเทาน้ัน 
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หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ขอใหเสนอโดยดําเนินการเชนเดียวกับการนําเสนอ

หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย โดยนําเสนอตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ และเสนอให

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ. 08 ภายใน 30 วัน 
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 ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557                             สกอ. ชุดที่ 1 ระดับหลักสูตร 
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องคประกอบในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

องคประกอบที่ 1การกํากับมาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด

โดย สกอ. 

1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาครุศาสตร 
          

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาครุศาสตร 
   

 *กอง

ประกันฯ 
     

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา            

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาครุศาสตร 
   

 *กอง

ประกันฯ 
     

ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาครุศาสตร 
   *       

ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 

 

1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาครุศาสตร 
  

 
 

 

 

* 

 

 

      



หมายถึง ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองประเมินตนเอง   *  หมายถึง  หนวยงานหลักที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลระดับมหาวิทยาลัย 

  หมายถึง  ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองใหขอมูล 
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา           

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
   

  
กอง

พัฒนาฯ 
     

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
          

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 
    

กอง

บริหารงาน

บุคคล 
     

4.2 คุณภาพอาจารย            

4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 
    

*กอง

บริหารงาน

บุคคล 

     

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

1.อธิการบดี 

2. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

    
*กอง

บริหารงาน

บุคคล 

     

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 1. อธิการบดี     *กอง

บริหารงาน
     



 

หมายถึง ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองประเมินตนเอง   *  หมายถึง  หนวยงานหลักที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลระดับมหาวิทยาลัย 

  หมายถึง  ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองใหขอมูล 
คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 
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2. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

3. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

บุคคล 

4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่

ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตร 

1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

2. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา           

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 
          

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินนักผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาครุศาสตร 
   

 
      

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาครุศาสตร 
   

 
      

5.3 การประเมินผูเรียน 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาครุศาสตร 
   

 
      

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาครุศาสตร 
          



หมายถึง ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองประเมินตนเอง   *  หมายถึง  หนวยงานหลักที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลระดับมหาวิทยาลัย 

  หมายถึง  ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองใหขอมูล 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 
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องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. รองอธิการบดีฝายบริหาร 

3. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

4. รองอธิการบดีฝายงบประมาณและ

แผนงาน 

          

                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายถึง ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองประเมินตนเอง   *  หมายถึง  หนวยงานหลักที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลระดับมหาวิทยาลัย 

  หมายถึง  ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองใหขอมูล 
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                                             ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557   สกอ. ชุดที่ 2 ระดับคณะ 
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องคประกอบในการประกันคุณภาพระดับคณะ 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาครุศาสตร 
                

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 
        

*กอง

บริหารงาน

บุคคล 
       

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 
        

*กอง

บริหารงาน

บุคคล 
       

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา 

รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

 
        

*กอง

บริหารงาน

บุคคล 
       

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

2. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 
         

กองพัฒฯ        

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

2. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กองพัฒฯ 
       



หมายถึง ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองประเมินตนเอง   *  หมายถึง  หนวยงานหลักที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลระดับมหาวิทยาลัย 

  หมายถึง  ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองใหขอมูล 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
                

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ                 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

2. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
                

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป 
                

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม                 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
                

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ

ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร 

2. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

3.รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

                



 

หมายถึง ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองประเมินตนเอง   *  หมายถึง  หนวยงานหลักที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลระดับมหาวิทยาลัย 

  หมายถึง  ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองใหขอมูล 
คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 
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4. รองอธิการบดีฝายการจัดการศึกษา 

5. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. รองอธิการบดีฝายงบประมาณและ

แผนงาน 

7. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาครุศาสตร 
                

 

 

 

 

 

 

 



หมายถึง ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองประเมินตนเอง   *  หมายถึง  หนวยงานหลักที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลระดับมหาวิทยาลัย 

  หมายถึง  ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองใหขอมูล 
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 ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557    สกอ. ชุดที่ 3 ระดับสถาบัน 
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องคประกอบในการประกันคุณภาพระดับสถาบัน (ระดับมหาวิทยาลัย) 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาครุศาสตร 
         *        

1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล         
*กอง

บริหารงาน

บุคคล 

       
 

1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล         
*กอง

บริหารงาน

บุคคล 

       
 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
        * 

กองพัฒฯ 
       

 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
        * 

กองพัฒฯ 
       

 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ            *      



 

หมายถึง ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองประเมินตนเอง   *  หมายถึง  หนวยงานหลักที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลระดับมหาวิทยาลัย 

  หมายถึง  ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองใหขอมูล 
คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 
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หรืองานสรางสรรค 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ            *      

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

2. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 
        

กอง

บริหารงาน

บุคคล 
  *      

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

2. 2. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป 
                * 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
            *     

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตาม

ผลลัพธตาม พันธกิจ กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของสถาบัน 

1. รองอธิการบดีฝายงบประมาณและ

แผนงาน 

- แผนกลยุทธ ขอมูลทางการเงิน 

2. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

- การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน เพื่อ

ความคุมคาการบริหารหลักสูตร  

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

*กอง

นโยบาย

และแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายถึง ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองประเมินตนเอง   *  หมายถึง  หนวยงานหลักที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลระดับมหาวิทยาลัย 

  หมายถึง  ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองใหขอมูล 
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- ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิต

บัณฑิต 

3. รองอธิการบดีฝายบริหาร 

- แผนบริหารความเส่ียง 

4. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

- แผนพัฒนาบุคลากร 

5. ผูชวยอธิการบดีฝายงานสภามหาวิทยาลัย 

- การบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล 

6. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- การจัดการความรู 

- ระบบประกันคุณภาพ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

*กอง

กลาง 

*กอง

บริหารงาน

บุคคล 

*กอง

สภาฯ 

 

*กอง

ประกันฯ 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาครุศาสตร 
        

*กอง

ประกันฯ 
        

5.3 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาครุศาสตร 
         *        

                                                               



 

หมายถึง ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองประเมินตนเอง   *  หมายถึง  หนวยงานหลักที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลระดับมหาวิทยาลัย 
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                                                             ตัวบงช้ีผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน กพร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558                    กพร. ชุดที่ 4 ตัวบงช้ีของสํานักงาน กพร. 
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ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน กพร. 

มิติภายนอก 

การประเมินประสิทธิผล 

1 นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลภารกิจหลักของ

กระทรวง/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ใชผลตามผลการประเมินของ สกอ. 

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

2.1 การผลิตบัณฑิต 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

3. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาครุศาสตร 

         

กองพัฒฯ 
        

2.2 การวิจัย รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ            *      

2.3  การบริการทางวิชาการ 1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป 
                * 

2.4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา             *     

การประเมินคุณภาพ 

3. คุณภาพการใหบริการ 

3.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา        * *กอง         



หมายถึง ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองประเมินตนเอง   *  หมายถึง  หนวยงานหลักที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลระดับมหาวิทยาลัย 

  หมายถึง  ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองใหขอมูล 
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2. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาครุศาสตร ประกันฯ 

3.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอ

สถาบันอุดมศึกษา (ความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร) 

1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาครุศาสตร 
       


? 

*กอง

ประกันฯ 
        

การประเมินประสิทธิภาพ 

4. การเบิกจายงบประมาณ(เงินงบประมาณรายจาย

ลงทุน หรือภาพรวม) 
รองอธิการบดีฝายงบประมาณและแผนงาน         

*กอง

นโยบาย

และแผน 
        

5. การประหยัดพลังงาน รองอธิการบดีฝายบริหาร         *กองกลาง         

การพัฒนาองคกร 

6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดานการ

บริหารจัดการ 

1. รองอธิการบดีฝายงบประมาณและ

แผนงาน 

- แผนกลยุทธ ขอมูลทางการเงิน 

2. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา 

- การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน เพื่อ

ความคุมคาการบริหารหลักสูตร  

- ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิต

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*กอง

นโยบาย

และแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายถึง ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองประเมินตนเอง   *  หมายถึง  หนวยงานหลักที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลระดับมหาวิทยาลัย 

  หมายถึง  ตัวบงชี้ที่หนวยงานตองใหขอมูล 
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บัณฑิต 

3. รองอธิการบดีฝายบริหาร 

- แผนบริหารความเส่ียง 

 

4. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

- แผนพัฒนาบุคลากร 

5. ผูชวยอธิการบดีฝายงานสภามหาวิทยาลัย 

- การบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล 

6. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- การจัดการความรู 

- ระบบประกันคุณภาพ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

*กอง

กลาง 

 

*กอง

บริหารงาน

บุคคล 
 

*กอง

สภา 
 

*กอง

ประกัน 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 
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บทท่ี 4  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

ในการผลิตบัณฑิตเพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ การดําเนินงาน

และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือวาสําคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังตอไปน้ี 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาวา

หลักสูตรไดดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ                   

ที่เกี่ยวของโดยใหพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ ไดแก การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมี

คุณภาพ 

 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหเช่ือมโยงกับตัวบงช้ีการดําเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชนในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ

และมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ไดกําหนดแนวทางในการเผยแพรหลักสูตรไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

 3. ตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเปนขอมูลพื้นฐานในสวนที่เกี่ยวของ

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบงช้ีเชิงปริมาณในสวนที่เกี่ยวของกับคุณวุฒิ ตําแหนง

ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย สําหรับตัวบงช้ีเชิงคุณภาพเนนกระบวนการ จะประเมินใน

ลักษณะของพิชญพิจาณ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคําถามที่จะเปนแนวทางใหแกผูประเมิน

เพื่อใหสามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได และไดกําหนดแนวทางในการใหคะแนนในแตละระดับ

สําหรับผูประเมินและผูรับการประเมินไดใชในการพิจารณา 

 4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรโดยมี

การดําเนินงานไดตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งน้ี              

ทุกระบบตองไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบ และใหมีการจัดสงผลการประเมินพรอมขอมูลพื้นฐานใหกับงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพรตอสาธารณะ ตัวอยางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ที่เทียบเคียงได เชน ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ไดรับการรับรองจากองคการวิชาชีพระดับ



-ระดับหลักสูตร- 
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นานาชาติ เชน AACSB (สําหรับหลักสูตรทางดานบริหารธุรกิจ) ABET (สําหรับหลักสูตรทางดาน

วิศวกรรมศาสตร) และหลักสูตรที่ไดรับการตรวจประเมินเปนประจําและผานการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 
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2. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

องคประกอบในการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ภายในประเด็นท่ีเก่ียวของ 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่

กําหนดโดย สกอ.  

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร  

ปริญญาตรี เกณฑ 4 ขอ 

บัณฑิตศึกษา เกณฑ 12 ขอ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (โดยผูใชบัณฑิต/

ผูมีสวนไดสวนเสีย) 

2.2  การไดงานทําหรือ

ผลงานวิจัยของผูสําเร็จ

การศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ 

- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ

หรือเผยแพร 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.2 การสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษา 

- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และ

แนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 

และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยูของนักศึกษา 

- อัตราการสําเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษา 

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนา

อาจารย 

- การรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 

- การบริหารอาจารย 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 59 

องคประกอบในการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ภายในประเด็นท่ีเก่ียวของ 

- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย - รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย  

- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตร

ปริญญาเอกไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 

Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

4.3. ผลที่เกิดกับอาจารย - อัตราการคงอยูของอาจารย 

- ความพึงพอใจของอาจารย 

5. หลักสูตร การเรียน

การสอน การประเมิน

ผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชใน

การพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม

ความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการเรียนการสอน 

- การพิจารณากําหนดผูสอน 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.

3 และ มคอ. 4  

- การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติใน

ระดับปริญญาตร ี

- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาตร ี

- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทํา



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 60 

องคประกอบในการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ภายในประเด็นท่ีเก่ียวของ 

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการตีพิมพ

ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3  การประเมินผูเรียน - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒ ิ

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจัดการการเรียนการ

สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ

มคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน

โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและ

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 61 

3. ตัวบงชีก้ารประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร   
 

ตัวบงช้ีการประเมินระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ แบงตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและ

ปริญญาเอก ดังน้ี 

องคประกอบในการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

ตัวบงชี้ 
ระดับการประเมิน 

ตร ี โท เอก 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.  

 

4 ขอ 

 

12 ขอ 

 

12 ขอ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

2.2  การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จ

การศึกษา  

   

 

- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 

 

  

 

- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

  

 

 

 

- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

   

 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา    

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา    

3.3. ผลที่เกิดกับนักศึกษา    

4. อาจารย 4.1. การบริหารและพัฒนาอาจารย    

4.2 คุณภาพอาจารย (คิดคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงช้ีที่

ดําเนินการ) 

   

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร    



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 62 

องคประกอบในการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

ตัวบงชี้ 
ระดับการประเมิน 

ตร ี โท เอก 

- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตร

ปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 

Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

   

 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย    

5. หลักสูตร การเรียนการ

สอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร    

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการ

สอน 

   

5.3  การประเมินผูเรียน    

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู    

รวมจํานวนตัวบงชี้ 13 ตัว 13 ตัว 13 ตัว 

 

 

4.  ประเภทของตัวบงชี ้

  

 กําหนดตัวบงช้ีเปน 2 ประเภท คือ ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพและตัวบงช้ีเชิงปริมาณ ดังน้ี 

1) ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงช้ีเปน 5 

ระดับ มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5  การประเมินเชิงคุณภาพน้ีจะมีทั้งการนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินการได

กี่ขอ  ไดคะแนนเทาใด  กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน  

และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามที่ใหคณะหรือมหาวิทยาลัยดําเนินการ และกรรมการประเมิน 

(peer review) จะพิจารณาผลการดําเนินการน้ันๆ รวมกันกอนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยูระหวาง 

0 - 5  

2) ตัวบงช้ีเชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนน

ระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเ น่ือง (มีจุดทศนิยม)  สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบง ช้ี                      



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 63 

(ซึ่ งอยู ในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย ) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ   โดยที่แตละตัวบง ช้ี                     

จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว ตัวอยางเชน  

                  ตัวอยางท่ี 1 กําหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีได รอยละ 75.51   

      คะแนนที่ได  = 5
100 

75.51
            =   3.78   

 ตัวอยางท่ี 2 กําหนดรอยละ 85 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีได รอยละ  34.62  

             คะแนนที่ได  = 5
85

62.34
          =   2.04  

        ตัวอยางท่ี 3 กําหนดรอยละ 90 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีได รอยละ 92.08  

   คะแนนที่ได  5
90

92.08
  =  5  

   

                  หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน  สรุปไดดังน้ี                                                                      

1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5 

จะไดคะแนน 5 

2) ผลการดําเนินงานตํ่ากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5 คํานวณ

คะแนนที่ไดดังน้ี     

 

  คะแนนที่ได   =     

         

     

    ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 

        การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดยการปด

ทศนิยมตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ต้ังแตเลข 5 ข้ึนไปปดข้ึน) เชน 

                            72.364 เปน    72.36 

                                  3.975 เปน 3.98 

 

 

 

 

                คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่ไดจากการดําเนินการ                   x  5 

    คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงช้ีน้ัน ๆ  



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 64 

  5. รายละเอียดตัวบงชี้ระดับหลักสูตร 

 

องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน 

ผูรับผิดชอบ       : ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

คําอธิบาย  : คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่หลักสําคัญประการหน่ึงคือการพิจารณาเสนอ

นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ

แผนการศึกษาแหงชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

โดยไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาได

พัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกัน และไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ  มาอยางตอเน่ือง 

ซึ่งปจจุบันไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ พ.ศ. 2548 เพื่อประโยชน

ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เปนสวนหน่ึงของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา 

โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปดดําเนินการหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตองใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร               

พ.ศ. 2548 เปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว 

ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรี             

จะพิจารณาตามเกณฑ ดังกลาว 4 ขอ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ ดังกลาว                 

12 ขอ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 65 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก หมายเหต ุ

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารย

ประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมได

แ ล ะ ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร ต ล อ ด

ระยะเวลาที่ จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรน้ัน 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารย

ประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ

ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารย

ประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ

ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

บันทึกขอความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่. 18 เม.ย.

2549 กําหนดวา 

- อาจารยประจําสามารถเปนอาจารยประจํา

ห ลั ก สู ต ร ที่ เ ป น ห ลั ก สู ต ร พ หุ วิ ท ย า ก า ร

(Multidisciplinary) ไดอีก 1หลักสูตร โดยตองเปน

หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยู

แลว 

- อาจารยประจําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับปริญญา

เอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก1 หลักสูตร 

บันทึกขอความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 มี.ค.57 

กําหนดวา 

- กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุมวิชาชีพ 

กําหนดใหตองมีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวนไมนอย

กวา 3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชาของหลักสูตร 

โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาที่เปดสอน  

2. คุณสมบัติของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

คุณวุฒิ ระดั บปริญญาโทหรื อ

เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง

วิ ช า ก า ร ไ ม ต่ํ า ก ว า ผู ช ว ย

มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลัก สูต ร  หรื ออาจารยที่ ป รึ กษา

วิทย านิพนธ  หรื ออาจารย ผู สอบ

มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสู ตร  ห รื ออาจารย ที่ ป รึ กษา

วิทย านิพนธ  หรื ออาจาร ย ผู สอบ

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 66 

เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก หมายเหต ุ

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือ

สัมพันธกับสาขาที่เปดสอนอยาง

นอย 2 คน 

วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน วิทยานิพนธหรืออาจารยผูสอน 

3. คุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิ ไม ต่ํ ากว าปริญญาเอกหรื อ

เทียบ เทา หรือดํ ารงตํ าแหน งรอง

ศาสตราจารยขึ้นไป ในสาขาวิชาน้ัน 

หรือสาขาวิชาที่ สัมพันธ กันจํานวน

อยางนอย 3 คน 

คุณวุฒิ ไมต่ํ ากว าปริญญาเอกหรื อ

เ ที ย บ เ ท า  ห รื อ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง

ศาสตราจารยขึ้นไป ในสาขาวิชาน้ัน 

หรือสาขาวิชาที่ สัมพันธ กันจํานวน

อยางนอย 3 คน 

 

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน  1. อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโท

หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา

กวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชา

น้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ 

2. มีประสบการณดานการสอน 

และ 

3. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใช

สวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา

กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ 

2. มีประสบการณดานการสอน 

และ 

3. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใช

สวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0504(4)/

ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555 กําหนดวา ใหอาจารยที่มี

คุณวุฒิระดับปริญญาเอกเปนอาจารยผูสอนในหลักสูตร

ระดับปริญญาโทได แมจะยังไมมีผลงานวิจัยหลังจาก

สําเร็จการศึกษา ทั้งน้ี ภายในระยะเวลา 2 ป นับจาก

วันที่ เริ่มสอน จะตองมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเปน

อาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก และเปนอาจารย

ประจําหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกได 

5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลักและอาจารยที่

 1 .  เปนอาจารยประ จําที่ มี คุณ วุฒิ

ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง

1.  เปนอาจารยประ จําที่ มี คุณ วุฒิ

ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง

การพิจารณากรณีอาจารยเกษียณอายุงานหรือลาออก

จากราชการ ดังน้ี 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 67 

เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก หมายเหต ุ

ปรึกษาการคนควาอิสระ วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน

สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ

กัน และ 

2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใช

สวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน

สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ

กัน และ 

2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใช

สวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1) หลักสูตรสามารถจางอาจารยที่มีคุณสมบัติตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ซ่ึงเกษียณอายุงานหรือลาออก

จากราชการ กลับเขามาทํางานแบบเต็มเวลาหรือบาง

เวลาไดโดยใชระบบการจางพนักงานมหาวิทยาลัย คือมี

สัญญาจางที่ ใหคาตอบแทนเปนรายเดือนและมีการ

กําหนดภาระงานไวอยางชัดเจน อาจารยดั งกลาว

สามารถปฏิบัติหนาที่ เปนอาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และผูสอบ

วิทยานิพนธ และอาจารยผูสอนได  

2)  “อาจารยเกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติ

หนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดตอไปจนนิสิต

สําเร็จการศึกษา หากนักศึกษาไดรับอนุมัติโครงราง

วิทยานิพนธกอนการเกษียณอาย ุ

6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม 

 1.เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกที่ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา

รองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกันและ 

2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใช

1.เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา

รองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาชาวิชาที่สัมพันธกันและ 

2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใช

แ น ว ท า ง บ ริ ห า ร เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 7.6 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

หมายถึงบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

ที่เปดสอนเปนอยางดี ซ่ึงอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสาย

วิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม

ตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 68 

เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก หมายเหต ุ

สวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา สวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

หลัก ตองเปนบุคลากรประจําในสถาบันเทาน้ัน สวน

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

รวม อาจเปนบุคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันที่ มีความรู  ความเชี่ย วชาญและ

ประสบการณสูงในสาขาวิชาน้ันๆ เปนที่ยอมรับในระดับ

หนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานน้ัน 

เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและ

หนวยงานที่เก่ียวของกําหนด 

ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไมมีอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม อาจารย ผูสอบวิทยานิพนธ  หรือ

อาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผู

ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป

ในสาขาวิชาที่เปดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้ง

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแทนเปนกรณีๆ ไป โดยความ

เห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และตองแจง

คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้งน้ัน

ดวย 

7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบ  1. อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ 1. อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ  



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 69 

เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก หมายเหต ุ

วิทยานิพนธ ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนง

ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม ต่ํ า ก ว า ร อ ง

ศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกันและ 

2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใช

สวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ภายนอกสถาบัน ที่ มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนง

ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม ต่ํ า ก ว า ร อ ง

ศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกันและ 

2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใช

สวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เทาน้ัน) 

ตองเปนรายงานสืบเน่ืองฉบับเต็มใน

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร 

( proceedings)  ห รื อ ว า ร ส า รห รื อ

ส่ิ งพิมพ วิช าการ ซ่ึ งอยู ในรู ปแบบ

เอกสารหรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

วา ร ส ารห รื อ ส่ิ งพิ มพ วิ ช าการที่ มี

กรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง 

(peer review) ซ่ึงอยู ในรูปแบบ

เอกสาร หรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

วิทยานิพนธซ่ึงเก่ียวของกับส่ิงประดิษฐ การจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทนการตีพิมพใน

วารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการได โดยพิจารณาจากปที่

ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ไมใชปที่ขอจด 

9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ

ในระดับบัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ 

อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา 5 คน 

การคนควาอิสระ 

อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา 15 คน 

หากเปนที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให

เทียบสัดสวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 

1 คนเทียบเทากับนักศึกษาที่คนควา

วิทยานิพนธ 

อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา 5 คน 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 10 กําหนด

วา อาจารยประจํา 1 คนใหเปนอาจารยที่ปรึกษาไดไม

เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพ

พรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลย

พินิจของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน แตทั้งน้ีตองไมเกิน 10 

คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีความพรอม



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 70 

เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก หมายเหต ุ

อิสระ 3 คน ทางดานทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผูที่ดําเนิน

โครงการวิจัยขนาดใหญอยางตอเน่ือง ในการผลิตผลงาน 

10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

และการคนคว าอิสระ ในระดับ

บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยาง

ตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

 ควรมีอยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ป 

โดยนับรวมปที่ประเมิน 

ควรมีอยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ป 

โดยนับรวมปที่ประเมิน 

เปนเจตนารมณที่ประสงคใหมีการพัฒนางานวิจัยอยาง

สมํ่าเสมอ 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุง

ให เ ส ร็ จแ ละอ นุ มัติ / ให ความ

เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบันเพื่อใหหลักสูตรใชงานในป

ที่ 6) 

หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป 

ป ร ะ ก า ศ ใ ช ใ น ป ที่  7  ห รื อ 

หลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปที่ 8 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงให

เสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดย

สภามหาวิทยา ลัย/สถาบันเพื่อให

หลักสูตรใชงานในปที่ 6) 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงให

เสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดย

สภามหาวิทยา ลัย/สถาบัน เพื่ อให

หลักสูตรใชงานในปที่ 6) 

 

12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัว

บงชี้ผลการดํ าเ นินงานเพื่อการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ 

ตัวบงชี้ TQF ขอ 1-5 ตอง

ดําเนินการทุกตัว 

ตัวบงชี้ TQF ขอ 1-5 ตองดําเนินการ

ทุกตัว 

ตัวบงชี้ TQF ขอ 1-5 ตองดําเนินการ

ทุกตัว 

 

รวม เกณฑ 4 ขอ เกณฑ 12 ขอ เกณฑ 12 ขอ  



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 71 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 1.1 กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหน่ึง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน”                       

(คะแนนเปน ศูนย) 

 

หลักฐานเอกสารท่ีตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี ้

 1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 

 2. หนังสือนําที่ สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถาม)ี 

 3. กรณีที่หลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนําสง สกอ. หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ใหความเห็นชอบหลักสูตร 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 72 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให

ผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะตองเปน

ผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อ

การดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะ

พลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณและอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานในการกํากับและสงเสริมการดําเนินงาน

ของสถาบันอุดมศึกษา ไดจัดทํามาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรูของ

นักศึกษา ซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้ง

หนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ไดเช่ือมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเปนไปตามที่กําหนดไวในผลลัพธการ

เรียนรูในแตละหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยและ

นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปน้ันๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาไดจากตัวบงช้ี

ดังตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ีที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 ตัวบงช้ีที่ 2.2  การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร  

- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 73 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 :  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 

ผูรับผิดชอบ : ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้: กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualification 

Framework for higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามหลักสูตร

กําหนดไวใน มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดาน

ความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ดาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงช้ีน้ีจะประเมินคุณภาพบัณฑิต

ในมุมมองของผูใชบัณฑิต เพ่ิมเติม รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภาหรือองคกรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลองกับความตองการ

ของผูใชบัณฑิตทั้งน้ีการประเมินใหครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตที่สอดคลองกับอัตลักษณ “สํานึกดี  มีความรู 

พรอมสูงาน” กรณีที่เปนวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ดาน 

ตองทําการประเมินครบทุกดาน 

 

เกณฑการประเมิน   ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

 

สูตรการคํานวณ  

   

  คะแนนที่ได      = 

 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษา 

การเก็บขอมูล อาจดําเนินการโดยคณะหรือหลักสูตรดําเนินการเอง ทั้งน้ีใหใชแบบประเมินกลาง                

ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีทั้งประเมินผานแบบประเมินและประเมินผานระบบออนไลน  คณะหรือหลักสูตรจะตอง

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลพรอมจัดทําเลมรายงานสงกองประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของคณะ                

ซึ่งแยกผลการประเมินรายหลักสูตร 

 

   
     ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 74 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2   : รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ชนิดของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 

ผูรับผิดชอบ : ระดับปริญญาตรี  

คําอธิบายตัวบงชี ้: บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอก

เวลาในสาขาน้ันๆ ที่ไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป นับจาก                

วันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาน้ัน การนับการมีงานทํานับกรณีการ

ทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเอง การคํานวณรอยละของผูมี

งานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหคํานวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงาน

ใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทาน้ัน 

 

เกณฑการประเมิน  โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ป เปนคะแนนระหวาง 0-5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

 

สูตรการคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 

 

 

 

 

 

การคํานวณคารอยละน้ีไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแลว                   

แตไมไดเปลี่ยนงานมาพิจารณา (หักออกทั้งตัวต้ังและตัวหาร) 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได =  

 

 

 

   
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
× 100 

   
คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

100 
× 5 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 75 

หมายเหตุ    

 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  

กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ 70 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ใหมีการติดตามซ้ําใหครบและ

รายงานผลที่ติดตามซ้ําเปรียบเทียบกับผลที่เก็บไดในครั้งแรก โดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูล 

ดังตอไปน้ี 

1. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาค กศ.ปช (โดยจําแนกขอมูล) 

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 

4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา 

5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ 

6. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 

7. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 

8. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 76 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2   : ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับ 

  การตีพิมพหรือ เผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 

ผูรับผิดชอบ : ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 

คําอธิบายตัวบงชี ้: การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัยเพื่อหา

คําตอบที่มีความนาเช่ือถือ ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถ

ในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงช้ีน้ีจะเปนการ

ประเมินคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

 

เกณฑการประเมิน   โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จ

การศึกษาเปนคะแนน ระหวาง 0 - 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานตีที่พิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 

 

 

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

คะแนนที่ได =  

 

 

 

 

 

 

   
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปริญญาโท 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
× 100 

   
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา 

40 
× 5 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 77 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานตีพิมพดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร 

0.10 -  บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

0.20 -  บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 -  บทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให 

ก.พ.อ./กกอ. ทราบใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

-  ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 -  บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.80 -  บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจง 

ก.พ.อ./กกอ. ทราบใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) 

หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1  

1.00 -  บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. 2556 

-  ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 

และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ

เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 78 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในรับระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

 

หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่ช่ือนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงช้ีน้ีแลว สามารถนําไปนับในตัวบงช้ี

ผลงานทางวิชาการของอาจารย 

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกช้ินที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการ

ประเมินน้ันๆ 

3. ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงช้ีน้ี 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 1. จํานวนและรายช่ือผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษาหรือปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอมช่ือเจาของผลงาน                

ช่ือผลงาน ปที่ตีพิมพ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คานํ้าหนักของผลงาน

แตละช้ิน  

  2. จํานวนและรายช่ือผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พรอมช่ือเจาของผลงาน ปที่เผยแพร                   

ช่ือหนวยงานหรือองคกร พรอมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน                 

และคานํ้าหนักของการเผยแพรผลงานแตละช้ิน 

  3. จํานวนและรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 79 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 : ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี ้ :  ผลลัพธ 

ผูรับผิดชอบ : ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) 

คําอธิบายตัวบงชี ้:  การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับหลักสูงจะตองมีการคนควา 

คิดอยางเปนระบบ วิจัยเพื่อหาประเด็นความรูใหมที่มีความนาเช่ือถือ เปนประโยชน ผูสําเร็จการศึกษาจะตอง

ประมวลความรูเพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนํา

เผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงช้ีน้ีจะเปนการประเมินคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษา              

ในระดับปริญญาเอก 

 

เกณฑการประเมิน   โดยแปลงคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จ

การศึกษา เปนคะแนนระหวาง 0 - 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 

รอยละของผลงาน =  

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 
×100 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษา 

80 
×5 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 80 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออก

ประกาศ  

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.80 - บทความที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 

30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 

 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ               

(Full paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยู

ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 81 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสภาบันรวมพิจารณาดวย 

 

หมายเหตุ  

1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารยรวมกันในตัวบงช้ีน้ีแลว สามารถนําไปนับในตัวบงช้ีผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย 

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกช้ินที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการ

ประเมินน้ันๆ 

3. ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงช้ีน้ี 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 1. จํานวนและรายช่ือผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษาหรือปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอมช่ือเจาของผลงาน ช่ือ

ผลงาน ปที่ตีพิมพ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คานํ้าหนักของผลงานแต

ละช้ิน  

  2. จํานวนและรายช่ือผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พรอมช่ือเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ช่ือ

หนวยงานหรือองคกร พรอมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคา

นํ้าหนักของการเผยแพรผลงานแตละช้ิน 

  3. จํานวนและรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 82 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ

นักศึกษา ตองใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซึ่งตองเปนระบบที่สามารถ

คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และการสงเสริม

พัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เพื่อใหนักศึกษามี

ความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

มีทักษะการวิจัยที่สามารถสรางองคความรูได  

ทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก (1) กลุมวิชาหลัก 

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

นวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, 

media, and technology skills)  

ทักษะสําคัญที่คนสวนใหญใหความสําคัญมาก คือ 

1. กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก (1) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (critical 

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

การสื่อสารและความรวมมือกัน (communication and collaborative)  

2. กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 

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

literacy)  

3. กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบดวยความสามารถในการปรับตัวและ

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

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

รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (productivity and accountability) ความเปนผูนําและรับผิดชอบ

ตอสังคม (leadership and responsibility  

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบดานนักศึกษา เริ่มดําเนินการต้ังแตระบบการรับนักศึกษา 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา ภายใตการดําเนินการดังกลาวใหพิจารณา

ไดจากตัวบงช้ีดังตอไปน้ี 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 83 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 :  การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ      : ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

คําอธิบายตัวบงชี ้: คุณสมบัติของนักศึกษาที่ รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของ

ความสําเร็จ แตละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติ

ของนักศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑที่ใชในการคัดเลือกตองมีความ

โปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก 

ขอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะ

เรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

 ในรายงานการดําเนินการตามตัวบงช้ีน้ี ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอย

ใหครอบคลุมประเด็นตอไปน้ี 

 - การรับนักศึกษา 

 - การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมดที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 84 

เกณฑการประเมิน 

ปรับปรุงอยางยิ่ง (0) ปรับปรุง (1) พอใช (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

 ไมมีระบบ 

 ไมมีขอมูล 

 ไมมีแนวคิดในการ

กํากับติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 ไมมีการนํากลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม 

 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีดีได

ชัดเจน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 85 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี ้ 

สิ่งพึงประสงค 

ระบบการรับนักศึกษา 

1 การกําหนดเปาหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงถึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความพรอม

ของอาจารยประจําที่มีอยู (ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ) 

2 เกณฑการรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของปจจัยปอน (นักศึกษา) ที่เหมาะสมกับหลักสูตร

ที่ใหบริการ และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัญญาวิสัยทัศนของสถาบันและ

หลักสูตร ผลลัพธการเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตร (เชน GPA, ความรูพื้นฐานในสาขา, ภาษาตางประเทศ

, คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ) 

3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ

คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเขาเรียน 

4 นักศึกษาที่รับเขาเรียนในหลักสูตรตองมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติข้ันตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จําเปนตอการเรียนใน

หลักสูตร ใฝรู ใฝเรียน มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ      (ครุศาสตร มีการ

วัดแววความเปนคร)ู 

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กําหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษาแบบ

มีเงื่อนไข นักศึกษาจําเปนตองไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมี

คุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันตํ่า เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

6 การกําหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองสูงกวาคุณสมบัติของ

การรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษาตางประเทศ และ

คุณสมบัติพื้นฐานที่นําไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกมีความเขมงวดเพื่อใหไดนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณา

จากอัตราสวนนักศึกษาที่รับเขาตอผูสมัคร) 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 86 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2  : การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้   : กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ : ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

คําอธิบายตัวบงชี ้: ในชวงแรกของปการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียม

ความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข 

อัตราการลาออกกลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถใน

รูปแบบตางๆ ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองที่ดีมีจิตสํานึก

สาธารณะ มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) 

ระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการ

เรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหไดมาตรฐานสากล 

ในรายงานการดําเนินการตามตัวบงช้ีน้ี ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอย

ใหครอบคลุมประเด็นตอไปน้ี 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี

 - การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมดที่ทําใหไดนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 87 

เกณฑการประเมิน 

ปรับปรุงอยางยิ่ง (0) ปรับปรุง (1) พอใช (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

 ไมมีระบบ 

 ไมมีขอมูล 

 ไมมีแนวคิดในการ

กํากับติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 ไมมีการนํากลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีดีได

ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 88 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี ้ 

สิ่งพึงประสงค 

1 การจัดระบบดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกํากับใหจํานวนนักศึกษาตออาจารยที่

ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 

3 การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความตองการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 

4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลในกลุมของอาจารยผูสอนเพื่อการพัฒนา

นักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดออน ) 

5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือที่ปรึกษาที่มีปญหาดานการเรียนหรือตองการความชวยเหลือดาน

อื่นๆ 

6 การจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา (มีขอมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน

หรือสําเร็จการศึกษาชา ฯลฯ 

7 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา 

8 บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาในการใหคําปรึกษาการเรียนในวิชาอาจารยผูสอนและการใหคําปรึกษา

การทําวิทยานิพนธที่เพียงพอ 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

9 สถาบันตัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท

กิจกรรม 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครอบคลุมการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรและผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (Learning Outcome) และ

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  แผนปฏิบัติการงบประมาณประจําปในการจัดกิจกรรม   

 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  กิจกรรมที่จัดใหนักศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสรางองคความรูได  

แบบสรุปการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาของหลักสูตรจําแนกประเภทกิจกรรมตามกรอบ TQF 

10 บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความ

ตองการของนักศึกษา 

11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 

12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความเปน

พลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 89 

สิ่งพึงประสงค 

13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตองชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ICT 

literacy , scientific literacy ,media literacy ,health literacy, life skill ,career skills 

14 การเปดโอกาสใหนักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 

15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจํากัด 

16 หากมีการระบบนักศึกษาที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนักศึกษาไดรับการ

พัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

17 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting Professors ที่มาชวยสอน

หรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.3 : ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้  : ผลลัพธ 

ผูรับผิดชอบ : ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

คําอธิบายตัวบงชี ้: ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการ

คงอยูของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอ

หลักสูตร และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ในรายงานการดําเนินการตามตัวบงช้ีน้ี ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น

ตอไปน้ี 

 - การคงอยู 

 - การสําเร็จการศึกษา 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 

เกณฑการประเมิน 

ปรับปรุงอยางย่ิง (0) ปรับปรุง (1) พอใช (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

 ไมมีรายงานผล

การดําเนินงาน 

 มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานใน

บางเร่ือง 

 

 มีการายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุก

เร่ืองตามคําอธิบาย

ในตัวบงชี้ 

 

 มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุก

เร่ืองตามคําอธิบาย

ในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานท่ีดีข้ึนใน

บางเร่ือง 

 

 มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุก

เร่ืองตามคําอธิบาย

ในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานท่ีดีข้ึนใน

ทุกเร่ือง 

 

 

 มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุก

เร่ืองตามคําอธิบายใน

ตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานท่ีดีข้ึนใน

ทุกเร่ือง 

 มีผลการดําเนินงานท่ี 

โดดเดน เทียบเคียง

กับหลักสูตรนั้นใน

สถาบันกลุมเดียวกัน 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยันและ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายวาเปน

ผลการดําเนินงานท่ี

โดดเดนอยางแทจริง 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 91 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี ้ 

สิ่งพึงประสงค 

1 อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 

2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา 

4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเองมีศักยภาพการ

วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 
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องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

อาจารยเปนปจจัยปอนที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต ผูเกี่ยวของตองมีการออกแบบระบบประกันการ

บริหารและพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท

ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการสงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและการ

ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน 

ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เปนการ

ดําเนินงานเพื่อใหไดอาจารยที่คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่

กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มย่ิงข้ึนดวยการวางแผนและการลงทุน

งบประมาณทรัพยากรเพื่อใหอัตรากําลังอาจารยใหมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร 

มีจํานวนอาจารยที่มีความรู ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณที่เหมาะสมกับการ

ผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทาง

วิชาการอยางตอเน่ือง  

องคประกอบดานอาจารย เริ่มดําเนินการต้ังแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารยและ

ผลลัพธที่เกิดกับอาจารย จะพิจารณาไดจากตัวบงช้ีดังตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

 ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

 ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 93 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 : การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ      : ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และกองบริหารงานบุคคล 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ่มตนต้ังแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนด

เกณฑคุณสมบัติอาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไก

การคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใส นอกจากน้ีตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย 

แผนระยะยาว เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย มีการ

วางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และ

การพัฒนาคุณภาพอาจารย  

ในรายงานการดําเนินการตามตัวบงช้ีน้ี ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอย

ใหครอบคลุมประเด็นตอไปน้ี 

 - ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 

 - ระบบการบริหารอาจารย 

 - ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใดใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมดที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตอเน่ืองและมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของ

อาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 
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เกณฑการประเมิน 

ปรับปรุงอยางยิ่ง (0) ปรับปรุง (1) พอใช (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

 ไมมีระบบ 

 ไมมีขอมูล 

 ไมมีแนวคิดในการ

กํากับติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 มีระบบมีกลไก 

 ไมมีการนํา

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม 

 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยันและ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีดีได

ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 95 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี ้

สิ่งพึงประสงค 

ระบบการรับอาจารยใหม 

1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารยที่มี

อยูเดิมอยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตาม

ความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารยประจําหลักสูตร ตองมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการและประสบการณในจํานวนที่ตํ่ากวาตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ระบบบริหารอาจารย 

4 สถาบันตองมีการจัดสรรหรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิตําแหนงทางวิชาการ ตาม

เปาหมายที่กําหนด 

5 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลัง 

ดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษาตองมีแผนการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรโดย

การมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนที่มีประสิทธิภาพสามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคงอยูกับ

สถาบัน ลดอัตราลาออก หรือยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย แผนอัตรากําลัง แผนการสรร

หาและรับอาจารยใหม แผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหนงทดแทน กรณีลาไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อื่นๆ 

ตามบริบท 

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนด สถาบันตองมีวิธีการ

บริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจํากัดอยางเปนระบบ 

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารยขาดแคลน กรณีมีอาจารย

สมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหารความเสี่ยง ดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการ

จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9 การกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน 

10 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 

11 ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

12 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 



-ระดับหลักสูตร- 
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สิ่งพึงประสงค 

13 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 

14 ระบบการยกยองและธํารงรักษารักษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

15 สถาบันใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางอยางตอเน่ือง 

16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและศักยภาพที่สูงข้ึนเพื่อสงผล

ตอคุณภาพของบัณฑิต 

17 การควบคุม กํากับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

18 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 

19 การสงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยที่มีการทําวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน) 

20 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของ

อาจารย 

21 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/

หลักสูตร 

22 บัณฑิตศึกษา ใหความสําคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากําลังคนใน

หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย

นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2 : คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี ้ : ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่

เหมาะสมและเพียงพอ โดยทําใหอาจารยมีความรู ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาที่เปดใหบริการ และมี

ประสบการณที่ เหมาะสมการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และ

ความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบงช้ีน้ีจะประกอบดวย 

 - รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 - รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 - ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

 - จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI 

และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ผูรับผิดชอบ   :  ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

   การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย

เพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาองคความรู ดังน้ันหลักสูตรจึงควรมีอาจารยที่มีคุณวุฒิ

ทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือ

จุดเนนของหลักสูตรน้ันๆ 

 

เกณฑการประเมิน   โดยแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคะแนน

ระหวาง 0 - 5  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 



-ระดับหลักสูตร- 
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สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได =  

 

หมายเหตุ   

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป

การศึกษาน้ัน ทั้งน้ีอาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น

ที่เหมาะสมกวา ทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ผูรับผิดชอบ   :  ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

  สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริม

ใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยาง

ตอเน่ือง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทาง

วิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน   โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปน

คะแนนระหวาง 0 - 5  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ ดํารงตําแหนง              

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 

ข้ึนไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

                  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
× 5 

 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

         จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 
× 100 



-ระดับหลักสูตร- 
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 หลักสูตรระดับปรญิญาเอก คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ =  

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได =  

 

 

- ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ผูรับผิดชอบ   :  ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

  ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําไดสรางสรรค

ข้ึนเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ือง เปนผลงานที่มีคุณคา 

สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงาน

วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรับการจด

อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 

ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทาง

วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว รวมทั้งงานสรางสรรคตางๆ โดยมี

วิธีการคิดดังน้ี 

 

 

 

 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

          จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 
× 100 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
× 5 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 100 

เกณฑการประเมิน 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ตามสตูร 

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได =  

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ

ของ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาเพื่ออนุมัติ 

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 นับแต

วันที่ออกประกาศ  

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

                  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 
× 100 

รอยละผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
× 5 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 101 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.60 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลที่ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบโดยทั่วไปและแจงให ก.พ.อ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในบานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556  

- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา  

  ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full paper) 

และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ

เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 102 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 ผลงานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสภาบันรวมพิจารณาดวย 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา   

1. จํานวนและรายช่ือผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ตามปการศึกษาหรือปปฏิทินที่ตรงกับ          

ปการศึกษา พรอมช่ือเจาของผลงาน ช่ือผลงาน ปที่ตีพิมพ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการที่ตีพิมพ คานํ้าหนักของผลงานแตละช้ิน  

2. จํานวนและรายช่ือผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตร  พรอมช่ือเจาของผลงาน                 

ปที่เผยแพร ช่ือหนวยงานหรือองคกร พรอมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร รูปแบบของการเผยแพรพรอม

หลักฐาน และคานํ้าหนักของการเผยแพรผลงานแตละช้ิน 

3. เอกสารหลักฐานที่แสดงการไดรับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร สัญญาการวาจางการทําวิจัยจาก

หนวยงานระดับระดับชาติ  การข้ึนทะเบียนพันธุพืช พันธุสัตวใหม หนังสือหรือตํารา ช่ือหนวยงานที่รับรอง 

และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 103 

- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 

Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

ผูรับผิดชอบ   :  ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) 

 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือไดวาเปนหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา                    

เปนหลักสูตรที่สําคัญและเนนการสรางองคความรูใหมเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน อาจารย

ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความสําคัญอยางมากตอหลักสูตรน้ัน ๆ  

 บทความวิจัยและบทความวิชาการหรือ Review Article ของอาจารยประจําหลักสูตร

ปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิง ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการ

ทําวิจัย มีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานขอมูล TCI และ Scopus และ

บทความที่ตีพิมพไดรับการอางอิง แสดงใหเห็นวามีการนําไปใชประโยชนและเปนฐานในการพัฒนางานวิจัย

ใหมๆ ใหมีความกาวหนามากข้ึน จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับการอางอิงมากยอมแสดง

ใหเห็นวาอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูที่มีผลงานและไดรับการยอมรับในวงวิชาการน้ันๆ  

 การคํานวณตัวบงช้ีน้ี ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง (Citation) ต้ังแต

หน่ึงครั้งข้ึนไป รวมทั้งการอางอิงตนเอง ที่เปนผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ (ฐานขอมูล TCI) หรือระดับนานาชาติ (ฐานขอมูล SCOPUS) ตออาจารยประจําหลักสูตรปริญญา

เอกน้ัน โดยนําเสนอในรูปสัดสวน ทั้งน้ี พิจารณาผลการดําเนินงาน 5 ป ยอนหลังตามปปฏิทิน ซึ่งนับรวมป             

ที่ประเมิน 

 

เกณฑการประเมิน  

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ข้ึนไป  

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

 อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ข้ึนไป  

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ข้ึนไป 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 104 

จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง 

          จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

10 

5 

8+2 

5 

สูตรการคํานวณ 

1. อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร =  

 

2. แปลงคาที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได =  

 

 

ตัวอยางการหาอัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ถาอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหน่ึงในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมีจํานวน 5 คน โดยอาจารยทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพบทความวิจัยหรือ Review article ใน

ฐานขอมูล TCI และ scopus ในป พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในป ค.ศ. 2014) เปนดังน้ี 

- จํานวนบทความที่ตีพิมพของอาจารย ทั้ง 5 คนในฐานขอมูล scopus ระหวาง ค.ศ. 2010-2014 

เทากับ 15 บทความ และจํานวนบทความที่ตีพิมพในฐานขอมูลของ TCI เทากับ 5 บทความ 

- ในจํานวนน้ีมีบทความ 8 บทความในฐานขอมูล scopus ที่มีการอางอิง อยางนอย 1 ครั้งและมี

บทความ 2 บทความที่ตีพิมพในฐานขอมูล TCI ไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง 

ดังน้ัน อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร = 

 

                                                           =            =             =2.0 

 

 

นํามาคํานวณคะแนน = 

  

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 1. รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI หรือ SCOPUS 

2. ช่ือบทความที่ไดรับการอางอิง 

3. ช่ือผูนําบทความไปอางอิง 

4. วัน เดือน ปที่บทความถูกอางอิง 

จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

                อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
× 5 

  2.0 

  2.5 
× 5  = 4.0 คะแนน 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 105 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 : ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 

ผูรับผิดชอบ      : ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

คําอธิบายตัวบงชี ้ : ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยที่มีจํานวนเหมาะสม

กับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหาร

หลักสูตร 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีน้ี ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน

ประเด็นตอไปน้ี 

 - การคงอยูของอาจารย 

 - ความพึงพอใจของอาจารย 

 

เกณฑการประเมิน 

ปรับปรุงอยางยิ่ง (0) ปรับปรุง (1) พอใช (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

 ไมมีรายงานผลการ

ดําเนินงาน 

 มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานใน

บางเร่ือง 

 

 มีการายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้ 

 

 มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุก

เร่ืองตามคําอธิบาย

ในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานท่ีดีข้ึนใน

บางเร่ือง 

 

 มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุก

เร่ืองตามคําอธิบาย

ในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานท่ีดีข้ึนใน

ทุกเร่ือง 

 

 

 มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุกเร่ือง

ตามคําอธิบายในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานท่ีดีข้ึนในทุก

เร่ือง 

 มีผลการดําเนินงานท่ี 

โดนเดนเทียบเคียงกับ

หลักสูตรนั้นในสถาบัน

กลุมเดียวกันโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยันและกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถ

ใหเหตุผลอธิบายวาเปน

ผลการดําเนินงานท่ีโดด

เดนอยางแทจริง 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 106 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี ้ 

สิ่งพึงประสงค 

ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

1 อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร  

2 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 

3 จํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 107 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ       

การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการ

หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเน่ือง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาที่ใน

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

กระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผูเรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร 

ประกอบดวย หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน เพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ตัวบงช้ีในการประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนด

รายวิชาที่มีเน้ือหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวาง

ระบบผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งตองเปนบุคคลที่มีความรู ความเช่ียวชาญ ประสบการณ และมีคุณสมบัติ

เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ และ

สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบน้ีพิจารณาไดจากตัวบงช้ีดังตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

 ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 108 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 : สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ      : ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

คําอธิบายตัวบงชี ้ : แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับทราบจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุม

กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเน้ือหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ 

โดยสนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ทั้งน้ี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองมีการควบคุม

มาตรฐานของหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่เหมาะสมกับลักษณะและระดับของหลักสูตร โดยปริญญา

โท เนนความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ปริญญาเอก เนน ความสามารถในการใชการวิจัยเพื่อสราง

องคความรูใหม 

 ในรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีน้ี ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยให

ครอบคลุมประเด็นตอไปน้ี 

 - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 - การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใดใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมดที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของ

ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 
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เกณฑการประเมิน 

ปรับปรุงอยางยิ่ง (0) ปรับปรุง (1) พอใช (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

 ไมมีระบบ 

 ไมมีขอมูล 

 ไมมีแนวคิดในการ

กํากับติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 มีระบบ มี

กลไก 

 ไมมีการนํา

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 มีผลการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเปน

รูปธรรม 

 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

 มีผลการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยันและ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีดีได

ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 
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แนวทางในการประเมินตัวบงชี ้ 

สิ่งพึงประสงค 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1 หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรูทักษะ

ผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมใหนักศึกษา

ไดเรียน 

3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน  สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความตองการ

ของผูใชบัณฑิต 

4 คําอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จําหนวยหนวยกิต และมีเน้ือหาที่ครอบคลุมกวางขวาง

ครบถวนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกัน

ระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

5 เน้ือหาที่กําหนดในรายวิชาไมซ้ําซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ

การศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กําหนดในรายวิชาและหลักสูตร 

7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถวน 

8 การเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังที่เหมาะสม เอื้อใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 

9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสําเร็จไดทันตามเวลาที่กําหนดใน

หลักสูตร 

10 การเปดวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา

ทางไกลมีการควบคุมใหนักศึกษาไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน (เฉพาะหลักสูตรที่เปดศูนยนอก) 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนน               

วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนักศึกษาออกสูโลกแหงการดํารงชีวิต 

13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียนในเน้ือหาสาระที่

กําหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 111 

สิ่งพึงประสงค 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

14 เน้ือหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวของที่มีความซับซอน มีจุดเนน 

15 การควบคุมกํากับหัวขอวิทยานิพนธ / สาระนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย / สนองความ

ตองการของสังคม 

16 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และสอดคลองกับระดับ

ของหลักสูตร 

17 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซึ้งและใหองคความรูใหมมากกวาระดับ

ปริญญาโท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 112 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 : การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ      : ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

คําอธิบายตัวบงชี ้ : หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึง

ความรูความสามารถ และความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่มอบหมายให

สอนในวิชาน้ันๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง ทั้งน้ี 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองใหความสําคัญกับการกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ 

ที่เหมาะสมกับ หัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ใหนักศึกษาไดรับโอกาสและ

การพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระตองสามารถใหคําปรึกษา

วิทยานิพนธการคนควาอิสระต้ังแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระการ

สอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตาม

โครงสรางหลักสูตรที่กําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การ

เรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได ผูสอน

มีหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู ทั้งน้ี ในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนตน 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีน้ี ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง

นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปน้ี 

  - การกําหนดผูสอน 

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

  - จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 

    การบริการวิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  - การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเช่ียวชาญ

สอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 

  - การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการตีพิมพผลงาน

ในระดับบัณฑิตศึกษา 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 113 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูมนระดับคะแนนใดใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมดที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียนการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญกอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 

 

เกณฑการประเมิน 

ปรับปรุงอยางยิ่ง (0) ปรับปรุง (1) พอใช (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

 ไมมีระบบ 

 ไมมีขอมูล 

 ไมมีแนวคิดในการ

กํากับติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 มี ร ะ บ บ มี

กลไก 

 ไมมีการนํา

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม 

 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยันและ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีดีได

ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 
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แนวทางในการประเมินตัวบงชี ้ 

สิ่งพึงประสงค 

การวางระบบผูสอน 

1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชํานาญในเน้ือหาที่สอน (คํานึงถึง

สาขาวิชาประการณทํางาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

2 หลักสูตรกําหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนที่มีความชํานาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการ

พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นักศึกษาควรได

เรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

3 มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 มคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยในดาน

เน้ือหากิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม  

4 การกํากับใหอาจารยทุกคนตองมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจก

นักศึกษาและมีการกํากับใหดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ / ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่มี

คุณสมบัติทีคุ่ณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน / อาจารยที่ปรึกษาเทา

เทียมกัน 

6 หากมีการกําหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคําแนะนํา และการปรับปรุงพัฒนา

ใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติดานความรู ประสบการณ เวลาในการให

คําปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 

8 การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / สาระนิพนธ คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาที่เหมาะสม

กับหัวขอวิทยานิพนธที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเช่ียวชาญในหัวขอวิจัยที่จะควบคุมการทํา

วิทยานิพนธของนักศึกษาและเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑที่ สกอ. 

กําหนด 

10 มีการกํากับใหอาจารยพิเศษที่มาทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง 

กระบวนการเรียนการสอน 

11 มีการควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 
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สิ่งพึงประสงค 

12 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา 

13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก /

ผูประกอบการ ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา (เชน ความรูพื้นฐานที่จําเปนตองมีกอน

เขา โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู / 

การทํางาน / การประกอบอาชีพ 

16 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อตอการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการ

พูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกไขปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสริม

การเรียนรูดวยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือขายทางสังคม online learning)  

17 การเตรียมความพรอมดานการทํางาน / การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทํา/การ

เผยแพรผลงาน) 

18 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก / ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน 

19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 

20 การใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมความรูและทักษะการเรียนรูทีม่ีประสิทธิภาพเชน online learning 

21 การสงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยที่มีการทําวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน) 

22 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของ

อาจารย 

23 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา / 

หลักสูตร 

24 การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการและเมินนักศึกษา 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

25 การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรู

ของนักศึกษา 

26 การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

27 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอการ



-ระดับหลักสูตร- 
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สิ่งพึงประสงค 

เรียนรูของนักศึกษา 

28 การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาโครงการ (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถาม)ี 

29 ระบบกํากับติดตามความกาวหนาในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารยที่ปรึกษา (ถาม)ี 

30 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

31 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

32 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่

เนนปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

33 มีระบบกํากับการทํางานของอาจารยผูสอนที่เอื้อประโยชนตอนักศึกษาเต็มที่ ใหความสําคัญกับพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย 

34 มีระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ / สาระนิพนธของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษา

สําเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด 

35 หัวของานวิจัยของนักศึกษาสอดคลองหรือสัมพันธกับความเช่ียวชาญของอาจารยที่ปรึกษา 

36 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคนอยางนอยหน่ึงครั้งตอ

ภาคการศึกษา 

37 มีฐานขอมูลวานวิจัยออนไลนที่เกี่ยงของและนักศึกษาสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก 

38 มีการใหความรูและระดับช้ันความสําคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานขอมูล

ที่ สกอ. รับรองและการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

39 มีการใหความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปญหาของวารสารที่ไมมี

คุณภาพ 

40 การช้ีแนะแหลงทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและสงเสริมใหนักศึกษาจัดทําขอเสนอโครงการที่มีโอกาส

ไดรับทุนสนับสนุน 

41 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting Professors ที่มาชวยสอน

หรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.3 : การประเมินผูเรียน 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ      : ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

คําอธิบายตัวบงชี ้ : การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให

ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนําไปสูการพัฒนาการเรียนรู

ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และ                

มีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (assessment as 

learning) และ การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

(assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูล

เกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพื่อ

จุดมุงหมายสองประการแรกดวย ทั้งน้ี ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนด

เกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรูได

อยางเหมาะสม มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมิน

ที่หลากหลาย ใหผลการประเมินที่สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง                      

(real world) และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ที่ทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุด

แข็งของตนเองได ใหผลการประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่แทจริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ตองใหความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่มีคุณภาพดวย 

ในการรายงานการดําเนินการตามตัวบงช้ี ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอย

ใหครอบคลุมประเด็นตอไปน้ี 

  - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

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

  - การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใดใหพิจารณาในภาพรวมของผลกรดําเนินงานทั้งหมด

ที่สะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เช่ือถือได ใหขอมูลที่ชวยใหผูสอนและผูเรียนมีแนวทาง

ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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เกณฑการประเมิน : 

ปรับปรุงอยางยิ่ง (0) ปรับปรุง (1) พอใช (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

 ไมมีระบบ 

 ไมมีขอมูล 

 ไมมีแนวคิดในการ

กํากับติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 มีระบบ มี

กลไก 

 ไมมีการนํา

กลไกไปสู

การปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม 

 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยันและ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีดีได

ชัดเจน 
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แนวทางในการประเมินตัวบงชี้  

สิ่งพึงประสงค 

1 การกําหนดเกณฑการประเมินใหนักศึกษามีสวนรวม 

2 นํ้าหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา 

ฯลฯ) 

3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เชน 

ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การ

วัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะทอนภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ) 

4 การกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการ

เรียนรู 

5 

 

การวิเคราะห / ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการ

วิพากษ ขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหมๆเสมอ มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมิน

สามารถวัดความรูและการคิดข้ันสูงได เครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงใน

โลกแหงการทํางาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรยีนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 

7 การตัดเกรดและแจงใหนักศึกษารับรูชัดเจน (กําหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลองกับ

ที่เกณฑที่นักศึกษามีสวนรวม หรือรับรูรวมกันต้ังแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการ

ตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนักศึกษาและลักษณะของ

รายวิชา) 

8 การสงเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 

9 การประเมินการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

10 การกําหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบปองกันชัดเจน 

11 ขอมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธได 

12 วิทยานิพนธที่มีคุณภาพระดับมาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการออกแบบการวิจัย

ที่เหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสารซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขา

วิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 120 

ตัวบงชี้ 5.4  : ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 

ผูรับผิดชอบ      : ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

คําอธิบายตัวบงชี ้: ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี

การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่

หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการ

ดําเนินงานประจําปในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 

เกณฑการประเมิน 

 มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคา

คะแนนเทากับ 0 

 มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 3.50 

 มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป  

มีคาคะแนนเทากับ 4.00 

 มีการดําเนินงานรอยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป    

มีคาคะแนนเทากับ 4.50 

 มีการดําเนินงานรอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป    

มีคาคะแนนเทากับ 4.75 

 มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละปมีคาคะแนน

เทากับ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 121 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ซึ่งประกอบไปดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมทางดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความ

พรอมดานการใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การ

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบํารุงรักษาที่สงเสริมสนับสนุนให

นักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย 

 องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะพิจารณาไดจาก 

 ตัวบงช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 122 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ      : ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

คําอธิบายตัวบงชี ้: ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอม

ทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี 

และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ 

ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลาน้ีตองมี

ปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดยพิจารณาจากการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผล

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีน้ี ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง

นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปน้ี 

  - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร

เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

  - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

  - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิง่สนับสนุน

การเรียนรู 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใดใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอนและสงผลใหผูเรียนสามารถ

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 123 

เกณฑการประเมิน  

ปรับปรุงอยางยิ่ง (0) ปรับปรุง (1) พอใช (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

 ไมมีระบบ 

 ไมมีขอมูล 

 ไมมีแนวคิดในการ

กํากับติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 มีระบบ มี

กลไก 

 ไมมีการนํา

กลไกไปสู

การปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา/บูรณาการ

กระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนา/บูรณาการ

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 มีผลจาการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเปน

รูปธรรม 

 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

 มีผลจาการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยันและ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีดีได

ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับหลักสูตร- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 124 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้  

สิ่งพึงประสงค 

ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู 

1 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมดานการเรียนรู) 

2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เชน หองสมุด ฐานขอมูลทรัพยากรการ

เรียนรู วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 

3 การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางาน

รวมกัน 

4 มีการบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตสูง 

5 สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนักศึกษา

สามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

6 การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการตอเมื่อสถาบันมีความพรอมและกําหนดความคาดหวังสูง

กวาขอกําหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปนสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการสืบคนการเรียนรูตองมีมากกวาขอกําหนดที่พึงมีของ

หลักสูตรปริญญาตร ี

7 มีการจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษาเพื่อทําวิจัย 

8 มีหองทํางานวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) เพื่อใหนักศึกษาเขามาใชไดสะดวกในการทําวิจัย 

9 มีอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสมในการทําวิจัย 

ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

 

 

 



-ระดับคณะ- 
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บทท่ี 5  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

 

ระดับคณะ ประกอบดวยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบงช้ีที่ดําเนินการในระดับคณะ 

จํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องคประกอบดาน ตัวบงชี้ เกณฑพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม  

- คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก

หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

- รอยละของอาจารยประจําคณะที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 

- รอยละของอาจารยประจําคณะที่

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา

ตอจํานวนอาจารยประจํา 

- สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา

ตร ี

- เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี - เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2. การวิจัย  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

- เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคทั้งภายในและภายนอกตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

- ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตอ

อาจารยประจําและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ  3.1 การบริการวิชาการแกสังคม - เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

4. การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

- เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5. การบริหารจัดการ  5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธ ตามพัน ธกิ จกลุ ม

สถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

- เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

- เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 



-ระดับคณะ- 
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องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

 พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบัน

ใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

ประกอบดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการ

เรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 ตัวบงช้ี จํานวน 6 ตัวบงช้ี คือ 

 ตัวบงช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 ตัวบงช้ีที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ตัวบงช้ีที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 ตัวบงช้ีที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

 ตัวบงช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 ตัวบงช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับคณะ- 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.1  : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบงชี ้ :  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะน้ัน ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของ

บัณฑิตในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

เกณฑการประเมิน   คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

     

 

สูตรการคํานวณ 

 

คะแนนที่ได =   

 

 

หมายเหตุ   

หลักสูตรที่ ไดรับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบงช้ีน้ี แตตองรายงาน

ผลการรับรองตามระบบน้ันๆ ในตัวบงช้ีน้ีใหครบถวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 



-ระดับคณะ- 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2 : อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงชี ้ : ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี ้: การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 

ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังน้ันคณะจึงควรมีอาจารยที่มี

ระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือ

จุดเนนของหลักสูตรน้ัน 

 

เกณฑการประเมิน   โดยแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  

0 - 5 

 1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

 คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม                 

5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

 2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

 คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม              

5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได  =       

 

 

 

 

 

 

 

            รอยละของจํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก        

รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
x  5 

   จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก        

จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 
x  100 



-ระดับคณะ- 
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หมายเหตุ  

 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป

การศึกษาน้ัน ทั้งน้ี อาจใชคุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่

เหมาะสมกวาทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับเกณฑการนับ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับคณะ- 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.3  : อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี้  : ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตอง

สงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ 

อยางตอเน่ือง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนง

ทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน   แปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน             

ระหวาง 0 - 5 

 1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

 คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

 คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 

 

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได  = 

 

 

 

 

 

 

 

 

                รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
x  5 

จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

            จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 
x  100 



-ระดับคณะ- 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.4  : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี ้ : ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : ปจจัยสําคัญประการหน่ึงสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดสวน

ของนักศึกษาตออาจารย ที่จะตองสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน 

รวมทั้งมีความเช่ือมโยงไปสูการวางแผนตางๆ เชน การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย เปาหมายการ

ผลิตบัณฑิต ดังน้ัน สถาบันจึงควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงาน

จริงในสัดสวนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

 

เกณฑการประเมิน   คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑ

มาตรฐาน และนํามาเทียบกับคาความตางทั้งดานสูงกวาและตํ่ากวาที่กําหนดเปนคะแนน 0 และ 5 คะแนน 

และใชการเทียบบัญญัติไตรยางศ ดังน้ี 

 คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาและตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ 10 กําหนดเปนคะแนน 5 

 คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาและตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานต้ังแตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 

 คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาและตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานต้ังแตรอยละ 10.01 และไมเกินรอยละ 20 

ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของหลักสูตรน้ัน  ๆ

 

สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hour : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวาง

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา 

รวบรวมจากนักศึกษาลงทะเบียนเสร็จแลว (หมดตามกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณดังน้ี 

  SCH = ∑nici 

  เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

  ci = จํานวนหนวยกิตของวิชา i 

 

2. คํานวณคา FTESโดยใชสูตรคํานวณดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งป 

จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ 



-ระดับคณะ- 
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การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาตออาจารยประจํา 

 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตร ี

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี  +  FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี  +  (2 × FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร = FTES ระดับปริญญาตรี  +  (1.8 × FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 
 

กลุมสาขา 
สัดสวนจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาตออาจารยประจํา 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 8:1 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ 20:1 

3. วิศวกรรมศาสตร 20:1 

4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 8:1 

5. เกษตร ปาไมและประมง 20:1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 25:1 

7. นิติศาสตร 50:1 

8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30:1 

9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 8:1 

10. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนรอยละ ตามสูตร 

 

  

 

2. นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนน ดังน้ี 

 2.1) คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 10  คิดเปน 5 คะแนน 

 2.2) คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20  คิดเปน 0 คะแนน 

 2.3) คารอยละมากกวารอยละ 10 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนน ดังน้ี 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีเปนจริง – สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน    

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 
x 100 



-ระดับคณะ- 
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  คะแนนที่ได =   

 

 

ตัวอยางการคํานวณ 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจําของหลักสูตรหน่ึงทางดาน

สังคมศาสตร = 24 

 

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน  =                        = รอยละ -4 ไดคะแนน 5 คะแนน 

 

 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจําของหลักสูตรหน่ึงทางดาน

สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร= 32 

 

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน  =                       = รอยละ 28 ไดคะแนน 0 คะแนน 

 

 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจําของหลักสูตรหน่ึงทางดาน

สังคมศาสตร = 28 

 

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน   =                       = รอยละ 12  

 

 

แปลงคาความแตกตางเปนคะแนน เทากับ 20 – 12 = 8 ไดคะแนน =                 =  4 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 – 25 x 100 

   25 

32 – 25 x 100 

   25 

28 – 25 x 100 

   25 

 8 x 5 

   10 

(20 – คารอยละท่ีคํานวณไดจากขอ 1) 

10 
x5 



-ระดับคณะ- 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.5 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : คณะควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาในกิจกรรมที่เปนประโยชน

ตอนักศึกษาเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีความสุขและคุมคาในระหวางการใชชีวิตในคณะ ต้ังแตการใหคําปรึกษา 

ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลง

ทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการ

ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษย

เกาโดยการใหบริการทั้งหมดตองใหความสําคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชนแกผูรับบริการ

อยางแทจริง 

 

เกณฑมาตรฐาน  

 1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 

 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงใหผล

การประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับคณะ- 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.6  : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้: คณะตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน 

กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะและโดยองคกรนักศึกษาเปนกิจกรรม

ที่ผู เขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม                      

โดยสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ที่ประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่คณะ สภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนด

เพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และนําหลัก PDSA (Plan, Do, Study, Act) ไป

ใชในชีวิตประจําวันเปนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางย่ังยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวม

ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย  

 (1) คุณธรรม จริยธรรม 

 (2) ความรู 

 (3) ทักษะทางปญญา 

 (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกนัคุณภาพแกนักศึกษา 

 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 



-ระดับคณะ- 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

 สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอมและความ

พรอมของสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจน้ีเปนสวนหน่ึงของพันธกิจสถาบัน 

ดังน้ันจึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานน้ีอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ตามจุดเนนเฉพาะของสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบ

ความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย 

มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมใน

การวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน 

และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 

 

ตัวบงช้ี  จํานวน 3 ตัวบงช้ี คือ 

 ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับคณะ- 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ

โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการได

ตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ

สถาบันใหกับบุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่ง

รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและ

กําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

 

เกณฑมาตรฐาน  

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปน้ี 

 - หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือ

ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค   

 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

 - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การ

จัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

 3. จัดสรรงบประมาณของคณะ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง

อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

 6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 



-ระดับคณะ- 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ : ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน

สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงิน

จากภายในสถาบันและที่ไดรับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมี

ประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน 

นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงช้ีที่สําคัญ 

ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย 

 

เกณฑการประเมิน   โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 

 1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 

  1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 

  1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

  2.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปตอคน 

  2.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน 

  2.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 

 

 



-ระดับคณะ- 
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สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย 

 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  = 

 

 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได  =   

 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา 

 คะแนนที่ไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 

 

หมายเหตุ  

 1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา

ศึกษาตอ 

 2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินน้ันๆ  

ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 

 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมี

หลักฐานใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามใน

สัญญารับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน

ที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
x  5 



-ระดับคณะ- 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 : ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : ผลงานวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัย

ไดสรางสรรคข้ึนเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ืองเปน

ผลงานที่มีคุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของ

ประเทศ ผลงานวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ 

SCOPUS หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยที่

หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผาน

การพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิด ดังน้ี 

 

เกณฑการประเมิน   โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังน้ี 

 

 1. เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค2 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่

กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 

 กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรสุขภาพ   

 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่

กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 30 ข้ึนไป 

 กลุมสาขาวิชา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่

กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 20 ข้ึนไป 

 2. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ค1 และ ง 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่

กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรสุขภาพ   

 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่

กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 60 ข้ึนไป 



-ระดับคณะ- 
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 กลุมสาขาวิชา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่

กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5  =รอยละ 40 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตาม

สูตร 

 

 

 

 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได =  

 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานท่ีตีพิมพดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย x  100 

              จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 

                 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย                      

 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
x  5 



-ระดับคณะ- 
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คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน 

Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- ผลงานไดรับการจัดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมได

นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 

และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ

เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพรดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส Online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

 

 

 

 

 



-ระดับคณะ- 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนสวนหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง

ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบันมี

ความเช่ียวชาญการใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายตามความเหมาะสม 

โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณสุข ชุมชน และสังคมโดย

กวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชนการอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของ

สถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัย

เพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคมการใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคม

แลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการ

พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนา

ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปน

การสรางรายไดของสถาบันจากการบริการวิชาการดวย 

 

ตัวบงช้ี จํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ  

 ตัวบงช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับคณะ- 

 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 144 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 : การบริการวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา คณะควร

คํานึงถึงกระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทํา

แผนบริการวิชาการประจําป ทั้งการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่คณะจัดทําเพื่อ

สรางประโยชนแกชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนแกนักศึกษาใหมีประสบการณจากสภาพจริงและนํามาใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่

สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนด

ตัวบงช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

 2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการ

วิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา หรือชุมชน หรือสังคม 

 3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีหน่ึงโครงการที่บริการแบบ              

ใหเปลา 

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 

และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

 5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 

 6. คณะตองมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับคณะ- 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน

สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานน้ีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับ

พันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร

ศิลปะและวัฒนธรรมสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีข้ึน 

 

ตัวบงช้ี จํานวน 1 ตัวบงช้ี 

 ตัวบงช้ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับคณะ- 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการ งาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตาม

จุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6-7 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับคณะ- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 147 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการ

กํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมี

คุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง                   

การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

 

ตัวบงช้ี จํานวน 2 ตัวบงช้ี คือ 

 ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของคณะ 

 ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับคณะ- 

 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 148 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 : การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ

เอกลักษณ 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

อธิบายตัวบงชี ้ : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตอง

ดําเนินงานผานคณะ ดังน้ัน คณะตองมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของ

คณะใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและ

การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของคณะ และ

สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนา

ไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและ

เปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร 

สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเน่ือง เพื่อวิเคราะห

ความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให

ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงาน

อยางชัดเจน 

 5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และ

แหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย

จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

 7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึง

ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ 

 

 



-ระดับคณะ- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 149 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับคณะ- 

 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 150 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 : ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

อธิบายตัวบงชี ้ : บทบาทหนาที่ของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

มีการดําเนินการต้ังแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา

ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน จะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ 

เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัด

การศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และ

รายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน

ใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมี

คุณภาพดีข้ึนอยางตอเน่ือง 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับสถาบัน- 

 

                                                                 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 151 

บทท่ี 6  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 

 

ระดับสถาบัน ประกอบดวยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพิ่มเติมตัวบงช้ีที่ดําเนินการในระดับ

สถาบัน จํานวนรวม 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องคประกอบในการ

ประกันคุณภาพ

สถาบัน 

 

ตัวบงชี้ 

 

เกณฑการพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  - คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก

หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ  

1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก - รอยละของอาจารยประจําสถาบัน

ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

- รอยละของอาจารยประจําสถาบัน

ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี - เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี - เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2. การวิจัย  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 

- เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค - คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

ระดับคณะและหนวยงาน 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย - คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

ระดับคณะและหนวยงาน 

3. การบริการวิชาการ  3.1 การบริการวิชาการแกสังคม - เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

4. การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5. การบริหารจัดการ  5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณ

ของสถาบัน 

- เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  - คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

คณะ 

- เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 



-ระดับสถาบัน- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 152 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให

ผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการ

ของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ

หลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวยการมี

อาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย

หลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 

ตัวบงช้ี จํานวน 5 ตัวบงช้ี 

 ตัวบงช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 ตัวบงช้ีที่ 1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ตัวบงช้ีที่ 1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 ตัวบงช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 ตัวบงช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับสถาบัน- 

 

                                                                 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 153 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : ผลการดําเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบันน้ัน ซึ่งสามารถสะทอนความสามารถของ

บัณฑิตในหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

 

เกณฑการประเมิน   คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

    

สูตรการคํานวณ 

 

        คะแนนที่ได =  

 

 

 

หมายเหตุ  

 หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา

เห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบงช้ีน้ี แตตองรายงานผลการรับรองตาม

ระบบน้ันๆ ในตัวบงช้ีน้ีใหครบถวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 



-ระดับสถาบัน- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 154 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 : อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงชี ้ : ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี ้:  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่มีบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการ

ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาองคความรู ดังน้ัน สถาบันจึงควรมีอาจารยระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่

ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน   โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน                  

ระหวาง 0 - 5  

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

 คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มี คุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนน          

เต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

 2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

 คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มี คุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนน           

เต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5 

 

                คะแนนที่ได  =       

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก        

จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด 
x  100 

            รอยละของจํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก        

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
x  5 



-ระดับสถาบัน- 

 

                                                                 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 155 

หมายเหตุ  

 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน 

ทั้งน้ี อาจใชคุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวาทั้งน้ีตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณี

ที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับเกณฑการนับจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับสถาบัน- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 156 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 : อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี ้ : ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี ้: สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริม

ใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเน่ือง เพื่อ

นําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอน

การปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

 

เกณฑการประเมิน   โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน

ระหวาง 0 - 5  

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

 ค า ร อ ยล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย ป ร ะจํ า ส ถา บั น ที่ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง ผู ช ว ยศ า ส ต ร า จ า ร ย                        

รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

 ค า ร อ ยล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย ป ร ะจํ า ส ถา บั น ที่ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง ผู ช ว ยศ า ส ต ร า จ า ร ย                        

รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได  =       

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด 
x  100 

            รอยละของจํานวนอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
x  5 



-ระดับสถาบัน- 

 

                                                                 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 157 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนต้ังแตการให

คําปรึกษา ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษาแหลง

ทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน

เมื่อสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 

 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแกนักศึกษา 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1–3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

 5. นําผลประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงใหผลการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา  

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับสถาบัน- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 158 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและ

ครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา เปน

กิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเทศตอไปน้ีใหครบถวน 

 - กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน 

 - กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

 - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

 - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

 4. ทุกกิจกรรมที่ ดําเ นินการ มีการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ                  

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับสถาบัน- 

 

                                                                 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 159 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

 สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอมและความพรอม

ของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจน้ีเปนสวนหน่ึงของพันธกิจสถาบัน ดังน้ัน 

จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานน้ีอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนน

เฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและ

เกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัยมีระบบและกลไก 

ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน                     2) คณาจารยมีสวนรวมในการ

วิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) 

ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 

ตัวบงช้ี จํานวน 3 ตัวบงช้ีคือ 

 ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับสถาบัน- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 160 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือการสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมี

แนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่

กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับ

บุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ ตลอดจน จัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยาง

เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

 2. สนับสนุนพันธกิจดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี 

 - หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ 

หรือศูนยใหคําปรึกษา และสนับสนุนการวิจัย 

 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

 - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting pro fessor) 

 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวาระสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย

และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

 6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 



-ระดับสถาบัน- 

 

                                                                 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 161 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ : ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : ปจจัยสําคัญที่สง เสริมสนับสนุนให เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน

สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจาก

ภายในสถาบันและที่ไดรับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตาม

สภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน 

นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงช้ีที่สําคัญ ที่

แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย 

 

เกณฑการประเมิน   คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันของทุกคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 

 

สูตรการคํานวณ 

 

         คะแนนที่ได   =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับสถาบัน- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 162 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี ้ : ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยได

สรางสรรคข้ึนเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ืองเปนผลงานที่มี

คุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทาง

วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ SCOPUS หรือตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่

ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานที่ทํารวมกับอุตสาหกรรมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว

ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว

โดยมีวิธีคิดดังน้ี 

 

เกณฑการประเมิน   คะแนนที่ไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการ             

ของอาจารยประจําและนักวิจัยของทุกคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 

 

สูตรการคํานวณ 

 

คะแนนที่ได =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน 



-ระดับสถาบัน- 

 

                                                                 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 163 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการทาง

วิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบันมีความเช่ียวชาญการ

ใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการทั้ง

หนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการ

ทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการให

คําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคมการ

ใหบริการทางวิชาการ นอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพิ่มพูน

ความรูและประสบการณของอาจารยอนัจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการ

จัดการการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆซึ่ง

เปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย 

 

 ตัวบงช้ี จํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ 

 ตัวบงช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับสถาบัน- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 164 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 : การบริการวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันควรคํานึงถึง

กระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการ

วิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและบริการวิชาการที่สถาบันจัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชนหรือ

สังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนการใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่

สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน   

 1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ

ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 

 2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1 

 3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

 4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ

องคการเปาหมาย 

 6. ทุกคณะตองมีสวนรวมในดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2 

โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งน้ีตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับสถาบัน- 

 

                                                                 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 165 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน

สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานน้ีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี

จุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับพันธกิจอื่นๆ 

โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม

สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีข้ึน 

 

 

ตัวบงช้ี จํานวน 1 ตัวบงช้ี 

 ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับสถาบัน- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 166 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบัน

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑมาตรฐาน   

 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบง ช้ีวัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6-7 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับสถาบัน- 

 

                                                                 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 167 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํากับดูแล

การทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน 

ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด 

ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 

ตัวบงช้ี จํานวน 3 ตัวบงช้ี 

 ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ

เอกลักษณของสถาบัน 

 ตัวบงช้ีที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

 ตัวบงช้ีที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ระดับสถาบัน- 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 168 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 : การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ

แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการพัฒนาแผน

เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบันตลอดจนมีการ

บริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ

หลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 

เกณฑมาตรฐาน   

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกล

ยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ 

 2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไป

ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการ

สอนอยางตอเน่ือง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและ

โอกาสในการแขงขัน 

 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลการตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและใหระดับ

ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยาง

ชัดเจน 

 5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดความรูตามระบบ 

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 

 7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบนักําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และ

การประเมินคุณภาพ 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5-6ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 



-ระดับสถาบัน- 

 

                                                                 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 169 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 :   ผลการบริหารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบงชี ้ :  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ :   ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละสถาบันไดมกีารกํากับ ติดตาม

และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะใหเปนไปเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เกณฑ

มาตรฐานที่เกี่ยวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งมีผลการดําเนินงานในแตละพันธกิจ 

การบริหารจัดการอยูในระดับใด 

 

เกณฑการประเมิน   คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 

คะแนนที่ได =  

 

 

หมายเหตุ 

 คณะที่ไดดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่นๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา

เห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองนําคะแนนผลการประเมินของคณะน้ันมาคํานวณในตัวบงช้ีน้ี 

แตตองรายงานผลในตัวบงช้ีน้ีใหครบถวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

                      จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 



-ระดับสถาบัน- 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.3 : ระบบการกํากับประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : สถาบันมีหนาที่กํากับการดําเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรโดยมี

การดําเนินการต้ังแตการควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัวบงช้ีและ

เกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพเพื่อใหสามารถสงเสริม

สนับสนุนกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนดสะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

เกณฑมาตรฐาน  

 1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงาน

ผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับ

สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยาง

ตอเน่ือง 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

 

 

 

 



 

 

171 

บทที่ 7 

แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให

เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศนของสถาบัน โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวของในระดับชาติ

ดวย เพื่อใหเปนตามเกณฑข้ันตํ่าที่ประเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือเอกลักษณของสถาบัน 

 การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบ และการ

ประเมินผล เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองและย่ังยืน ดังน้ันระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในดังกลาวอยางตองครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันตองควบ

คลุมใหมีการดําเนินงานตามระบบคุณภาพที่กําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเปนระยะๆ โดยที่มีกลไก

การดําเนินงานอยางชัดเจน เชน มีผูรับผิดชอบ / ผูบริหาร / ผูที่เกี่ยวของ / ผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม เมื่อ

ครบ หน่ึงปการศึกษา ก็ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกลาว เพื่อนําไป

ปรับปรุงพัฒนาในปถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดดําเนินการติดตามตรวจสอบ

ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกสามป และแจงผลให

สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน เปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานตามที่ประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งน้ีไดกําหนดให

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เปนรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้ําซอนของการจัดทํารายงานของ           

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการ

ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตรและเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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1. การกําหนดเกณฑการประเมินและการสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

เกณฑการประเมินองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 

องคประกอบ ไดแก  

 องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 องคประกอบที่ 4 อาจารย 

 องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

 องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน เปนองคประกอบที่ตองดําเนินการใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของมี 1 ตัว

บงช้ี จํานวนเกณฑการประเมิน (ขอ) ข้ึนอยูกับระดับปริญญา  หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใด

เกณฑหน่ึงถือวาหลักสูตรน้ัน “ไมไดมาตรฐาน”  และมีคาคะแนนเปน “ศูนย”  หากหลักสูตรน้ันมีผลการ

ดําเนินงานผานทุกเกณฑถือวาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตร

ในองคประกอบที่           2 – 6 ดังแสดงในภาพตอไปน้ี 

 การประเมินองคประกอบที่ 1   

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน 

ผานองคประกอบที ่1 ไมผานองคประกอบที่ 1 

ประเมินองคประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเปนคะแนนเฉลี่ย

ของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร แบงเปน 

1. กรณีหลักสูตรมีผลการประเมินในองคประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) ไมผานถือวา 

“หลักสูตรไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน “ศูนย” ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประเมินตัวบงช้ีของ

องคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 ดวย เพื่อใหทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเองโดยการวิเคราะหใน

รายละเอียดของปจจัยนําเขา  กระบวนการ ผลลัพธ และรายองคประกอบ โดยไมตองรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย 

เพื่อเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเดนและโอกาสในการ

พัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตอไป 

2. กรณีหลักสูตรมีผลการประเมินในองคประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผานให

ประเมินตัวบงช้ีขององคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 นําผลประเมินของทุกตัวบงช้ีในองคประกอบที่ 2 ถึง

องคประกอบที่ 6 (13 ตัวบงช้ีตามระดับหลักสูตร) มาหาคาเฉลี่ยเปนคะแนนระดับหลักสูตร  

  

                    คะแนนระดับหลักสูตร  =   

 

        

คะแนนระดับหลักสูตร  = 0.01 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน  

และมีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได ดังน้ี 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 – 2.00 นอย 

2.01 – 3.00 ปานกลาง 

3.01 – 4.00 ดี 

4.01 – 5.00 ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวมของตัวบงช้ีในองคประกอบที่ 2 ถึง 6 

13 ตัวบงช้ีตามระดับหลักสูตร 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

องค 

ประกอบ

ที่ 

 

คะแนน

ผาน 

 

จํานวน

ตัวบงช้ี 

 

I 

 

P 

 

O 

 

คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไมผานการประเมิน หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 

2 

คณ
ะเ

ฉล
ี่ยข

อง
ทุก

ตัว
บง

ชี้ใ
น

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

-6
 

2 - - 2.1,2.2   

3 3 3.1,3.2,3.3 - -   

4 3 4.1,4.2,4.3 - -   

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 -   

6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      

หมายเหตุ ตัวบงชื้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธขององคประกอบที่ 3 นักศึกษาซ่ึงเปนปจจัยนําเขา 

 

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 – องคประกอบท่ี 6 

จุดเดน 

1. 

2. 

โอกาสในการพัฒนา 

1. 

2. 

 

2. การกําหนดเกณฑการประเมินและการสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

 การประเมินระดับคณะจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ

การบริหารจัดการระดับคณะดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากน้ันมีการวิเคราะหแยกเปน

ปจจัยนําเขากระบวนการ และผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารคณะไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา              

ดังตารางตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 
 

175 

 

ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ 

องค 

ประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
 

ตัวบงชี้ 
 

I 
 

O 
 

P 
คะแนน

เฉล่ีย 

0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 ระดับคุณภาพปานกลาง 

2.51-3.50 ระดับคุณภาพด ี

3.51-4.50 ระดับคุณภาพดีมาก 

4.51-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 6 1.2,1.3,1.4 1.5,1.6 1.1    

2 3 2.2 2.1 2.3    

3 1 - 3.1 -    

4 1 - 4.1 -    

5 2 - 5.1,5.2 -    

รวม 13 4 7 2    

ผลการประเมิน       

* ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

 

คณะควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดควรพัฒนาในแตละองคประกอบดวยตาม

ตัวอยางดังตอไปน้ี 

 

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 1 – องคประกอบท่ี 5 

จุดเดน 

1. 

2. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 

2. 

 

3. การกําหนดเกณฑการประเมินและการสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 

    การประเมินระดับสถาบันจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง

ระบบการจัดการของสถาบันดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากน้ันมีการวิเคราะหแยก               

เปนปจจัยนําเขา กระบวนการและผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารสถาบันไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา

ตามตารางตอไปน้ี 

 

 



 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2557 
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ตารางวิเคราะหผลการประเมินกับสถาบัน 

องค 

ประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
 

ตัวบงชี้ 
 

I 
 

O 
 

P 
คะแนน

เฉล่ีย 

0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 ระดับคุณภาพปานกลาง 

2.51-3.50 ระดับคุณภาพด ี

3.51-4.50 ระดับคุณภาพดีมาก 

4.51-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 5 1.2,1.3 1.4,1.5 1.1    

2 3 2.2 2.1 2.3    

3 1 - 3.1 -    

4 1 - 4.1 -    

5 3 - 5.1,5.3 5.2    

รวม 13 3 7 3    

ผลการประเมิน       

ตัวบงช้ีที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 

 

 สถาบันควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาในแตละองคประกอบดวยตาม

ตัวอยางดังตอไปน้ี 

 

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 1 – องคประกอบท่ี 5 

จุดเดน 

1. 

2. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 

2. 

 

 

 

 

 
 

 


