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มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา

ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และเปดเผยตอ

สาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก 

ดังนั้น จึงไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 ใหสอดคลองกับเกณฑ

ประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และสอดคลองกับดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของ

มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหลักสูตรและคณะ มีแนวทางการปฏิบัติ กํากับติดตาม และพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน สอดคลองบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงตามความเคลื่อนไหวดานคุณภาพ และ

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตางๆ ท่ีเก่ียวของ สามารถรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  

คณะฯ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารคูมือฉบับนี้จะสงเสริมใหมีการบริหารจัดการการศึกษาไดอยางมี

คุณภาพ และนําไปสูการสรางผลผลิตท่ีมีคุณภาพ สามารถแขงขันกับผูอ่ืนได 
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1. เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 

1.1 ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 

ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัยภายใน

และภายนอกหลายประการท่ีทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองเรง 

ดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโนมแตกตางกันมากข้ึน ซ่ึง

จะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาขาม

พรมแดนและการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปนผลจากการ

รวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงท้ังสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองสรางความม่ันใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองค

ความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากข้ึน ไมวาจะเปนการสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา

อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเปนประโยชนตอผูมี

สวนไดสวนเสีย ท้ังนักศึกษาผูจางงานผูปกครองรัฐบาลและประชาชนท่ัวไป 

5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม(participation) มี

ความโปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได (accountability) ตามหลักธรรมาภิ

บาล 

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

กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

บทที ่1 

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 1 

 



7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 

2549 เพ่ือเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน 

โดยทุก 

หนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนว

ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือใหการ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต

ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เม่ือ

วันท่ี24 เมษายน 2554 เพ่ือเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตาม

ประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 

 

1.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจําเปน ตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1) เพ่ือใหสถาบันไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศน และยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน โดย

ระบบดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. และเปนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ กําหนดข้ึน โดย

วิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตางๆ วาเปนไปตามเกณฑและได

มาตรฐาน 

3) เพ่ือใหหลักสูตร คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ

ตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค 

(goals) ท่ีตั้งไวตามจุดเนนของตนเอง 

4) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอนจุดแข็งจุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการ

ดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ

สถาบัน 

5) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษา

สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 2 

 



6) เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีขอมูลพ้ืนฐานท่ี

จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

 

2. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

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

เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

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

จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวใน

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 

และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ

สถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ี กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา

กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน

ประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาและ

เปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน

คุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการติดตามและ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการ

จัดการศึกษาในแตละระดับ ซ่ึงประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 

ครั้งในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและ

สาธารณชน 

 

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

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

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

พัฒนาและแกปญหาอุดมศึกษาท่ีไรทิศทาง ซํ้าซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 3 

 



ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการ

ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเนนระดับ

การศึกษาท่ีตางกัน รวมท้ัง มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกันตาม

ความหลากหลาย ท้ังการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถ่ิน การ

ขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทองถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซ่ึงระบบ

อุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้ จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบท่ีเปนประโยชนตอ

ประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีข้ึน สงผลเชิงบวกตอการผลิตพัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถปรับ

จํานวนของบัณฑิตในสาขาท่ีเปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ 

มเหลานี้มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอน แลกเปลี่ยนกันได

ระหวางกลุม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ท่ี

นักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือ เปนฐานและเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการ

สนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ังการโอนยายหนวยกิต  

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2551 กําหนดประเภทหรือกลุม

สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ  

กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับตากวาปริญญาตรี จัด

ฝกอบรม สนองตอบความตองการของทองถ่ิน เพ่ือเตรียมกําลังคนท่ีมีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน 

สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เชน แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูท่ี

สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง

ในระดับภูมิภาคสถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือ

รองรับการดํารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโท

ดวยก็ได 

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึงสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ

กลุมสาขาวิชา ท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร 

รวมท้ังสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมี

ความรู ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนท้ังสองดาน รวมท้ังสถาบัน

อาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 

ลักษณะคือ ลักษณะท่ี 1 เปนสถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะท่ี 2 เปนสถาบันท่ีเนนระดับ

ปริญญาตรี 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 4 

 



กลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

และเน น การทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตท่ีเปน

ผูนําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล 

มุงสรางองคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับการ

แบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว 

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดอยูในประเภท กลุม ข คือ สถาบัน

ท่ีเนนระดับปริญญาตรี  ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป ตลอดจนมีการพัฒนาและทบทวนระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในท่ีใชอยูในปจจุบันใหเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพ่ือใหการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทุกตัวบงชี้  

 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กําหนดใหอุดมศึกษา

ไทยในชวงป2555 - 2559 ตองมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดเพ่ือเปนแหลงความรูท่ีตอบสนองการแกไขปญหา

วิกฤติและชี้นําการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติและทองถ่ินโดยเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึนภายใต

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตองสงเสริมการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลกโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพผลิตกําลังคนท่ีมีศักยภาพตรง

ตามความตองการของตลาดแรงงาน สามารถทํางานเพ่ือดํารงชีพตนเอง และเพ่ือชวยเหลือสังคมมีคุณธรรมมี

ความรับผิดชอบและมีสุขภาวะท้ังรางกายและจิตใจรวมท้ังพัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพและผูเชี่ยวชาญมือ

อาชีพใหเปนอาจารยพัฒนาวิชาชีพอาจารยใหเปนท่ียอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยโดยใชความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของประเทศไทยท้ังนี้โดยอาศัยการ

บริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนป 

2559 “อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน

สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณภาพอุดมศึกษา

ระดับนานาชาติ” 

 

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา ท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 

ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการ

อุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอยท้ัง 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 5 

 



3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกัน คือ มาตรฐานท่ี 

1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการ

อุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือใหการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเปนมาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือนําไปสูการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันท่ีมีปรัชญาวัตถุประสงคและพันธกิจในการจัดต้ังท่ีแตกตางกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอม

ในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุม

สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี กลุม ค 

สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให

เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยาง

นอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทั กษะความสัมพันธ ระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

2.4 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได

เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือใหสอดคลองกัเจตนารมณแหง

พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบกับ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซ่ึงตอมา

ไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติสาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให

ทบวงมหาวิทยาลัย สนับสนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังใหมีการประเมินผลและ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนวยงานตน

สังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกัน คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาข้ึนในแตละคณะวิชา

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 6 

 



หรือสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและ

ประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาจึงได จัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบหลัก เกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2546 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระสําคัญเก่ียวกับระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 

2545 ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง ตอมาในป 2553 

กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไวในฉบับเดียวกัน 

โดยมีการปรับใหคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาท่ีหลัก 2 ประการคือ 1) วาง

ระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนใหระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดวย การประเมิน

คุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ทราบ รวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 7 

 



3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดีถึง

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายและแนว

ปฏบิัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาต้ังแตป พ.ศ. 2539 เพ่ือเปนแนวทางในการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการคือการใหเสรีภาพทางวิชาการ 

(academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความ

พรอมของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 

(accountability)  

ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ

กฎกระทรวงแบงสวนราชการ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีพิจารณาเสนอ

นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ

แผนการศึกษาแหงชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตาม

กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายท่ีเก่ียวของ สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาจึงมีหนาท่ีรวมกับ สถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดวยกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ขอ 33 ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน

การดําเนินการของสถานศึกษา เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่องและเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอกสถาบัน จึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมสอดคลองกับระดับการ

พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปน

ระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาข้ึนเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานท่ีเริ่มตน

จากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้ เพ่ือใหการ

ดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแก
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สาธารณชนใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพหลักการท่ีสําคัญใน

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตวับงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังตอไปนี้ 

1) สงเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตความสอดคลองกับ

หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมปจจัยนําเขา และกระบวนการซ่ึง

สามารถสงเสริมและนําไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม ประกอบดวยการ

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใชในปการศึกษา 2557 

- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแตการ

ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการ

ประเมินฯ จะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม 

สนับสนนุ กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

- ระบบการประกัน คุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบันเปนการดําเนิน การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง

วิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในท่ีคณะและสถาบันตองการใหคณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุมสถาบัน ซ่ึงเปน 

การประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ 

4) ใหอิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนท่ีกําหนดและเปนนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพ่ือ

ไมใหเปนการทํางานซํ้าซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของหนวยงาน 

 

3.1.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานท่ีเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ

อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของอีกมาก เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการ

ปฏิบัติราชการตามมิติดานตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี

มหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน 

กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือตัวบงชี้เชิงปริมาณและตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
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1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้

เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีท้ังการนับจํานวนขอและระบุวาผลการ

ดําเนินงานไดก่ีขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหถือวา

ได 0 คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามท่ีไดคณะหรือสถาบันดําเนินการ และกรรมการ

ประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนท่ีจะบันทึกคะแนน โดยมีระดับ

คะแนนอยูระหวาง 0 – 5 

2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยู ในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปน

คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซ่ึง

อยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยท่ีแตละตัวบงชี้จะกําหนดคา

รอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพ 

การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ นําไปใชเปนแนวทาง (Guideline) 

ในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแตละสถาบันตามความสมัครใจภายใตการกํากับดูแลของ

สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของ

การอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก (1) พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจดานการ

วิจัย (3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ (4) พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหาร

จัดการ สําหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเนนพันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจ

ดานอ่ืนๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปนตัวบงชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจ

หลักของการอุดมศึกษารวมท้ังการบริหารจัดการไดท้ังหมด ซ่ึงสามารถชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับพันธกิจเหลานั้นไดท้ังหมด ในบทท่ี 4 

ถึงบทท่ี 6 ของคูมือฉบับนี้จึงไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษา

นําไปเปนกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ

สถาบัน การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการ

ประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด 

สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ และตัวบงชี้ท่ีพัฒนาข้ึน ควรเชื่อมโยงหรือเปนเรื่องเดียวกันกับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเนนท่ีปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซ่ึง

ภายใตตัวบงชี้ท่ีเปน กระบวนการใหสามารถสะทอนผลลัพธของการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวดวย 

 

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 

ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผู ท่ีมีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงานประสบ

ความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด

ของสถาบันท่ีจะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเขาใจ
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รวมกันทุกระดับโดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 

และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงาน

นี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมท้ังกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับ

คณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพท่ีใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต

ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดบัคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแต

ละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน แตท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันให

เกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 

 

3.1.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 

การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด

และวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก

ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ีเปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับต้ังแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะ

วิชา และสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี มี

ประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผล

ตอคุณภาพในทุกข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแตการวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอด

จนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
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4. ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

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

ท่ีวาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดให คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ี

พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง

วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใชเปน

กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหนวยงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบาย

การพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้ไดใช

มาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญท่ีครอบคลุม

เปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานท่ีคํานึงถึงความ

หลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและ

มาตรฐานของการปฏิบัติงานได 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 

หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและ

วิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความ

ทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซ่ึงทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และ

ตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนให เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด ท้ัง

มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธกับมาตรฐาน

และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพท่ีพัฒนาข้ึนตามท่ี กําหนดไว ในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ท้ังนี้ ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ

ท่ีเก่ียวของ และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพท่ี 1.1 
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แผนภาพท่ี 1.1 ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานท่ี 1 

คุณลักษณะของคนไทย 

ท่ีพึงประสงคท้ังในฐานะ 

พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานท่ี 2 

แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 

แนวการสรางสังคมแหง 

การเรยีนรู/สังคมแหงความรู 

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

ดานคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา 
มาตรฐานดานการสราง 

และพัฒนาสังคมฐานความรู 

และสังคมแหงการเรียนรู 

หลักเกณฑกํากับ

มาตรฐาน รวมถึง

มาตรฐานสถาบัน 

อุดมศึกษาและกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาต ิ

การประกันคณุภาพภายใน ภายใตตัวบงช้ีตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ 

การบริหารจัดการ 

ผลผลติทางการศึกษาท่ีไดคุณภาพ 
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5. ความเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบประกัน

คุณภาพภายในจึงตองดูแลท้ังปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ 

(output/outcome) ซ่ึงตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเนนการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น 

ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน โดยได

เชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพท่ี 1.2 

 

แผนภาพท่ี 1.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพท่ี 1.2 จะเห็นวาเม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว

จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใชรูปแบบการจัดทํารายงาน

ประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ 

(CHE QA Online) ซ่ึงเปนการบันทึกผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน 

ตั้งแตการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน เอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพเพ่ือนําเสนอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน ซ่ึง

ขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูลเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของ

ตนสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุมลึก สะทอนภาพท่ี

แทจริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับหลักสูตรการดําเนินการของคณะและสถาบัน เพ่ือการผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใชสังคม 

  

 
 

 

ขอมูล

 

ขอมูล

 

การปฏิบัติงาน 

ของสถาบัน 

การประเมิน 

ตนเองของ 

สถาบัน 
รายงาน

 

การตรวจเย่ียม 
รายงาน 

ผลการประเมิน 
การติดตาม

 

ติดตามตรวจสอบ 

โดยตนสังกัด ทุก 3 

 

การประกันคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 
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6. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

เปนท่ีทราบกันดีวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเปนตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง

ตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

ความรูและทักษะในอนาคตท่ีตลาดงานตองการ และพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น ระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด 

ปจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเขาสูรอบท่ีสาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพ

ภายนอกเขาสูรอบท่ีสี่ (2558 - 2562) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใชมา

ตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนระบบแรกท่ีใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงไดนําไปใชในการประเมินผลการ

ดําเนินงานในทุกปการศึกษา และใหสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินท่ีสะทอนเอกลักษณของแต

ละสถาบัน ในรอบแรกนี้ตัวบงชี้ประเมินผลการดําเนินงานมีท้ังตัวบงชี้ท่ีเปนปจจัยนําเขา กระบวนการและ

ผลผลิตหรือผลลัพธ โดยครอบคลุมองคประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณแหง

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

ชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของรวมท้ังสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบงชี้ 

การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

หรือ สมศ. ภายใตหลักการสําคัญคือไมเปนภาระซํ้าซอนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบงชี้ท่ี

พัฒนาข้ึนสามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และ

ผลผลิตหรือผลลัพธ อีกท้ัง ยังมีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม ในสวน

ของเกณฑการประเมิน มีท้ังเกณฑท่ัวไปท่ีใชกับทุกสถาบันและท่ีแยกใชเฉพาะกับสถาบันท่ีมีจุดเนนตางกัน 

ไดแก สถานท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันท่ีเนน

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเพียงอยางเดียว เนื่องจากใน

ระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงยังไมมีกระบวนการทํางานท่ีเนนวงจรคุณภาพอยางชัดเจนตัวบงชี้สวน

ใหญจึงเปนตัวบงชี้ท่ีเนนกระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบ

แรกโดยนําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงวาดวยระบบ 

หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเปนกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
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อยางไรก็ตาม การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในรอบท่ี สองจะมุงเนนการประเมินเฉพาะ

ปจจัยนําเขาและกระบวนการสําหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได

นําตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช โดยถือเปนสวนหนึ่งของตัวบงชี้และ

เกณฑการประกันคุณภาพภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการใหครบถวนทุกมิติของระบบประกัน

คุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ ท้ังนี้ เกณฑท่ีพัฒนาข้ึนในรอบนี้ยังมีความแตกตาง

จากรอบแรกคือ มีการกําหนดประเภทเกณฑมาตรฐานท่ัวไปท่ีใชกับทุกกลุมสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา ไดแก กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรีกลุม ค 1 สถาบัน

เฉพาะทางท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค 2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเนนระดับปริญญาตรี และกลุม ง สถาบันท่ี 

เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามท่ีกําหนดใน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 

7. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม (พ.ศ. 2557 – 2561) 

 

ในป พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของหนวยยอยของการอุดมศึกษาท่ีทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตให

มีคุณภาพ จึงกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

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

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

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมท้ังกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ 

คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม

พันธกิจ 4 ดานของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน สําหรับการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันดําเนินการไปพรอมกัน หากเปนตัวบงชี้ท่ี

เนนกระบวนการจะตองมีการประเมินผลลัพธภายใตการดําเนินการตามตัวบงชี้กระบวนการดังกลาวดวย 

(process performance) ซ่ึงไดกําหนดหลักการพัฒนาไวดังนี้  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องค ประกอบได แก 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 4 

อาจารย องค ประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองค ประกอบท่ี 6 สิ่ง

สนับสนนุการเรียนรู ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการ

สงเสริม พัฒนานักศึกษาการวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิ พนธให เป นไปตามเกณฑมาตรฐานหลั กสู ตร) ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิ จัย ของคณาจารย สื่ออุ ปกรณการเรียนการสอน หองสมุดและแหลงการเรียนรูตางๆ การดําเนินการ
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ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติรวมท้ังคุณภาพบัณฑิต ซ่ึงจะพิจารณาจากการมีงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และ

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะใหครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรท่ีคณะดูแลรวมท้ัง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การ

ใหบริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และ

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวยดานกายภาพดานวิชาการ 

ดานการเงิน ดานการบริหารจัดการมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

ประกอบดวย ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวฒันธรรม ท้ังนี้ ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของสถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมในดานกายภาพและภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพ

ในภาพรวม 

จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ

สถาบันใหไดขอมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละคณะ 

และภาพรวมของสถาบันอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไว

อยางตอเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึษาทุกปการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก

สามปตามกฎกระทรวงฯ รวมท้ังการสรางความ ม่ันใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผูเรียนมีงานทํา 

ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาข้ึน

ทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

อยางไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหมนี้จะมุงเนนท่ีการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมีการดําเนินการตั้งแตการวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูใช

บัณฑิตและสงเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะและสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานและ

วิสัยทัศนท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยใหสะทอนผลการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการควบคุม
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คุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการ

ตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันใน

ทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีจะมีการรับรองคุณภาพการศึกษา

ระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสะทอนผลของการผลิต

บัณฑิตในแตละปการศึกษา เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไดออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุใหสถาบันอุดมศึกษามี

อิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี

อิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา 

และเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของและเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ

การประกันคุณภาพภายนอก ท้ังนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาเลือกใช 

ตองสนองตอเจตนารมณของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 อาจเปนระบบท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาข้ึน 

หรือเปนระบบท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลท่ีสามารถประกันคุณภาพไดตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ และ

สถาบัน เชน ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเปนระบบท่ีสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาข้ึนเอง ท้ังนี้ โดย

ผานการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาใหความ

เห็นชอบ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาตองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอตนสังกัด เพ่ือพิจารณาและ

เปดเผยตอสาธารณะ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และขอ 6 แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ 

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 

8. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปการศึกษา 2557 – 2561) 

เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน

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

รายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนา

นี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษา

แบบเดิมหรือตั้งแตเดือนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 18 

 



D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือเดือนท่ี 1 – เดือน

ท่ี 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปถัดไป หรือเดือนสิงหาคม –กรกฎาคม ปถัดไป)  

C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน –

สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มา

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไปหรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงงบ

ประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 

 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไวดังนี้ 

1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 

2. สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ท่ีไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online และ

ใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกปท้ังระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 

3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผานระบบ CHE QA Online 

4. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองระดับคณะ 

5. คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการ

ประเมินหลักสูตรท่ีไดประเมินไปแลว 

6. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชามาจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองระดับสถาบัน 

7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร คณะวิชา พรอมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในป

การศึกษาถัดไป 

8. ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในท่ีสถาบันแตงตั้ง (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน 

แผนปฏิบัติการประจาํป และแผนกลยุทธ 

9. สงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online

ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในทุกป

การศึกษาท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันตามลําดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาเปนผูแตงตั้ง

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 19 

 



คณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผานระบบ

ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตร

สาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ในกรณีท่ีตองการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตรกําหนดไวดังนี้ 

- ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย 3 คน โดยเกินกวาก่ึงหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

และอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

ท้ังนี้ คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแตละระดับ

การศึกษา เปนดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ 

รองศาสตราจารยข้ึนไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ

ศาสตราจารยข้ึนไป 

 

ในกรณีท่ีประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไป

ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน กําหนดไวดังนี้ 

- ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนอยางนอย 5 คน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของสถาบัน 

- ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีข้ึนทะเบียนประธาน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ 

สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ 

สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 20 

 



คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เปนดังนี้ 

1. ประธานกรรมการ 

- ผูท่ีเปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดี หรือเทียบเทาข้ึนไป และมีประสบการณเปนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ 

- ผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป และมีประสบการณเปนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือ 

- ผูท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม 

2. กรรมการ 

- กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาท่ีเปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

- กรณีเปนฝายสนับสนุนตองทําหนาท่ีในระดับผูอํานวยการหนวยงานข้ึนไปมาแลวไมนอย

กวา 2 ป 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการ

ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาทราบ 

รวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน เพ่ือใหเปนไปตามขอ 36 แหง

กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 

  

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 21 

 



 

 

 

 

1. ประวัติความเปนมา 

 

 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเปนระยะเวลานานกวา     

60 ป โดยเริ่มตนในระยะท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ยังคงมีสถานะเปนวิทยาลัยครูจันทรเกษม  และได

มีการจัดการเรียนการสอนดานเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ึนในป พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเปนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร  

เปนรายวิชาพ้ืนฐานสําหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จากนั้นไดมีการพัฒนาการโดยเปด

เปน วิชาโทเกษตรกรรม  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง  (ป.กศ. สูง) 

 ตอมาในป พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ไดพัฒนาข้ึนเปนภาควิชาเกษตรศาสตร สังกัดคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และเปดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ข้ึน 

 ป พ.ศ. 2519  ไดมีการเปดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีข้ึนในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ใน

หลักสูตร    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม ซ่ึงเปนหลักสูตร 2 ป รวมท้ังมีการพัฒนาดานศักยภาพ 

อาคาร และเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ เรื่อยมา 

 ป พ.ศ.2523 ไดมีการเปดสาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตรเกษตร) หลักสูตร 4 ป 

 ป พ.ศ.2526 เปดสอนภาคตอเนื่องระดับ ป.กศ. สูง  สาขา  เทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)   

 และภาควิชาเกษตรศาสตรไดรับการจัดต้ังเปนคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเม่ือวันท่ี 19 

พฤศจิกายน  2527  ซ่ึงในระยะดังกลาวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป  จึงทําใหมีการปรับปรุง

หลักสูตร การเปดสอนในสาขาอ่ืนท่ีไมใชสาขาครุศาสตรเกิดข้ึน คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม  จึงไดเริ่ม

เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา   ตาง ๆ ดังนี้ 

 ป พ.ศ.2528 ไดเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสงเสริมและสื่อสารการเกษตร  

(หลักสูตร   2  ปตอเนื่อง) 

 ป พ.ศ.2529 ไดเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร (หลักสูตร 2 ปตอเนื่อง)  

และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร และวิชาเอกสัตวบาล 

 ป พ.ศ.2530 ไดเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร (หลักสูตร 4 ป) 

 ป พ.ศ.2534 ไดเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

(หลักสูตร 4 ป) และเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว (หลักสูตร 2 ป

ตอเนื่อง)  

บทที ่2 

ขอมูลเบื้องตนคณะเกษตรและชีวภาพ 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 22 

 



 ป พ.ศ.2535 ไดเปดหลักสูตรอนุปริญญาสาขาสัตวรักษ และมีการเปดโรงพยาบาลสัตวจันทรเกษมข้ึน

ในปเดียวกัน 

 ป พ.ศ.2542 มีการเปลี่ยนชื่อคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เปน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตาม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. หนา 9 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ.2542 เนื่องจากมี

การเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม  มาเปน  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

 ในป พ.ศ.2547 ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษมมาเปน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  และคณะเทคโนโลยีการเกษตรก็ไดรับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง  เปน  คณะ

เกษตรและชีวภาพ  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 122 ตอนท่ี 20 ก. หนา 7 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 

2548 

ในป พ.ศ.2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ.2549 เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิต

และการจัดการพืชเพ่ือชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ

สัตว พ.ศ. 2549  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสงเสริมและธุรกิจเกษตร พ.ศ.2549 เปน หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  

 พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร เปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

  

  การแบงสวนราชการ 

 การแบงสวนราชการคณะเกษตรและชีวภาพ มีลําดับดังนี้  

พ.ศ.2527 คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม แบงการบริหารงานเปน 3 ภาควิชา ไดแก 

  -  ภาควิชาเกษตรศาสตร 

  -  ภาควิชาสงเสริมการเกษตร 

  -  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 พ.ศ.2542 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงจากวิทยาลัยครูจันทรเกษม เปน สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  ไดมีการ

ปรับการบริหารภายในคณะเปนโปรแกรมวิชา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  จึงแบงการ

บริหารในคณะเปน  6  โปรแกรมวิชา  ดังนี้ 

  - โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร 

  - โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

  - โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตวและสัตวรักษ 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 23 

 



  - โปรแกรมวิชาสัตวบาล 

  - โปรแกรมวิชาการสงเสริมและสื่อสารการเกษตร 

  - โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 พ.ศ.2547 ไดมีการปรับปรุงการบริหารภายในคณะเพ่ือเตรียมรองรับการปรับมาเปนมหาวิทยาลัย  

คณะเกษตรและชีวภาพ  ไดแบงการบริหารภายในเปน  4  ภาควิชา  ไดแก 

  - ภาควิชาวิทยาการเกษตร 

  - ภาควิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว 

  - ภาควิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร 

  - ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 พ.ศ.2548  เม่ือมีการเสนอโครงสรางไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดมีการใหปรับ

ลดลงเหลือเพียง  2  ภาควิชา  คณะเกษตรและชีวภาพจึงไดมีการปรับการบริหารเปน  2  ภาควิชา  ไดแก 

  - ภาควิชาวิทยาการผลิตและการจัดการเกษตร 

  - ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 ตอมาเม่ือมีการสรุปดานการแบงสวนจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนท่ี 74 ง. ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2549 ได

ขอสรุปวาคณะเกษตรและชีวภาพ  มีการแบงสวนราชการตามโครงสรางเปนเพียงสํานักงานคณบดีเทานั้น   

 ในป พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2549 เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิต

และการจัดการพืชเพ่ือชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ

สัตว พ.ศ. 2549  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสงเสริมและธุรกิจเกษตร พ.ศ. 2549 เปน หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  

 ในป พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร เปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 ในป พ.ศ. 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการนอกสถานท่ีตั้ง ณ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-

ชัยนาท แตตองของดเปดหลักสูตรดังกลาว เนื่องจากจํานวนนักศึกษารับเขาไมเปนไปตามเกณฑ ประกอบกับ

คณะมีผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. (รอบลาสุด) ไมเปนไปตามเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจัด

การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 24 

 



 สถานท่ีตั้งหนวยงาน 

คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยูเลขท่ี 39/1 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

เว็บไซต : http://kaset.chandra.ac.th  

หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  0-2512-5192  

 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  

 

ปรัชญา  (Philosophy) 

“ความรูคูคุณธรรม  วิจัยนํานวตักรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาทองถ่ิน” 

 

วิสัยทัศน  (Vision) 

“เปนสถาบนัผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ มีคุณภาพ เปนแหลงเรียนรู ภูมิปญญาเกษตรไทย 

มุงพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” 

 

พันธกิจ  (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

2. วิจัย พัฒนา บูรณาการองคความรู ภูมิปญญา นวัตกรรม และถายทอดสูชุมชนและสังคม

อยางยั่งยืน 

3. บริการวิชาการดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

4. สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย 

5. สงเสริมการพัฒนาสังคมใหสอดคลองกับพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลท่ี 10 

6. บริหารจัดการองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยูแหงวิถีไทย 

 

3. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ 

 เพ่ือแสดงเจตจํานงรวมกันท่ีจะดําเนินการพัฒนาคุณภาพประกันคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลอง

กับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และการเปลี่ยนแปลงของสังคม คณะเกษตรและชีวภาพ 

จึงกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้ 

1. สงเสริมใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา มีความรู ความเขาใจงานประกันคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีดี โดยใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  
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2. สงเสริมการพัฒนาระบบกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและ

ระดับคณะ ใหมีประสิทธิภาพโดยการมีสวนรวมของผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา 

3. พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

4. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ประกอบดวย การชวยเหลือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ  

5. สงเสริมและสนับสนุนใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของทุกคน 
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การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกร

ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง

ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี

ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี 2 ประเภท คือ 

1. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปน ความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรค

หรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมา

เปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห 

บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

2. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปน ความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดได โดย

ผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบ

รูปธรรม 

นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือเครื่องมือเพ่ือการบรรลุ

เปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน 

บรรลุ เปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอ้ืออาทร

ระหวางกันในท่ีทํางาน 

การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 

(1) การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 

(2) การเสาะหาความรูท่ีตองการ 

(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 

(4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 

(5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 

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

ท่ีครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน  

โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูท่ีเก่ียวของเปนท้ังความรูท่ี

ชัดแจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนท่ีเขาใจไดท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยู

ในสมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยูในคน ท้ังท่ีอยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือ 

บทที ่3 

นิยามศัพท 
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และสวนอ่ืนๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทํารวมกัน

ไมใชกิจกรรมท่ีทําโดยคนคนเดียว 

 

การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึ ง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ ในลักษณะของ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือ

ระดับคณะ และตองเปนผลงานท่ีผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปน

กรรมการพิจารณาดวย 

 

การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 

บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรท่ีสามารถทําไดดีกวา เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุง

องคกรของตนเพ่ือมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ 

 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 

ทรัพยากรการปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของสถาบัน 

(organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 

(alignment) ซ่ึงการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความ

เชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 

 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการรวมมือระหวางประเทศ

ไทยกับประเทศอ่ืน 

 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยาง

นอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 

ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตอง

ไปแสดงในตางประเทศ 

 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 

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

และเวียดนาม  
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การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ 

และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 

โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชมุ ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือ

ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบัน

เจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และมีบทความท่ีมา

จากหนวยงานภายนอกสถาบนัอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 

 

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม

วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย

ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 

จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความท่ีมา

จากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 

** บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ท่ีนําเสนอใหกองบรรณาธิการหรือ

คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ตองเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และไดรับการตีพิมพ ซ่ึง

สามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหา

ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความ

ขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ท่ีมีความเปนนวัตกรรม โดยมี

การศึกษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือการ

พัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคา

ทางสุนทรียและคุณประโยชนท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรค

ทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ 

ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง 

(Performance Arts) ประกอบดวยดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมท้ังการแสดงรูปแบบตางๆ และ (3) 

วรรณศิลป (Literature) ซ่ึงประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ 

 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหสถาบันประสบความสําเร็จ หรือสูความเปน

เลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
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การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรให

หนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 

 

ประสบการณดานการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณดานการทําวิจัยเปนผลสําเร็จมาแลวโดยมีหลักฐานเปน

ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม

กลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม

กลั่นกรอง (Peer Review) หรือเปนผลงานท่ีเปรูปเลมซ่ึงนําเสนอแหลงทุนวิจัยหรือนําเสนอผูวาจางในการทํา

วิจัยนั้นๆ และเปนผลงานท่ีแหลงทุนวิจัยหรือผูวาจางไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ซ่ึงเปนผลงานวิจัย 

ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารยประจําหลักสูตร โดยใหรายงานผลงานวิจัยของ

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไวในเอกสารหลักสูตร ท้ังนี้ การรายงานผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใหรายงานใน

ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ กลาวคือ ระบุ ชื่อเจาของผลงาน 

ชื่อผลงาน ปท่ีพิมพ และแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน  

 

ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ

วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal 

Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย หรือ

บทความวิชาการ ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก 

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

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

Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนา

ของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออนโอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซ่ึงตอง มีการ

กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามกลยุทธโดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 

 

แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันท่ี

สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 30 

 



กลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ

แตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช ซ่ึงจะเปนความตองการเงินทุน

ในระยะยาวเทากับเวลาท่ีสถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยาง

ชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียม

การศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจาก

หนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เชน การแปลง

ทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมท้ังมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยใน

การผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกล

ยุทธของสถาบัน 

 

แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนท่ี

ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือ

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของ

โครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมท้ังมีการระบุ ผูรับผิดชอบหลัก หรือ หัวหนา 

โครงการ งบประมาณในการดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 

 

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใชองคความรู

หลายสาขาวิชา หลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชในการวิเคราะห วิจัยและสังเคราะหข้ึนเปน

องคความรูใหมและพัฒนาเปนศาสตรใหมข้ึน 

 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลายอนุ

ศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระท่ังผูเรียนสามารถพัฒนา

ความรู องคความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน 

ตัวอยางหลักสูตรท่ีเปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+แพทย

ศาสตร) ภูมิศาสตรสารสนเทศ (ภูมิศาสตร+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+

วิทยาศาสตร-เคมี) 

ตัวอยางหลักสูตรท่ีไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา  

(ท่ีมา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 

7/2549 เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 
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พิชญพิจารณ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ และ

ประสบการณซ่ึงสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา 

 

ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ี 

ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

และขอมูลปอนกลับซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูไดโดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ 

หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

 

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการท่ีสัมพันธกับศาสตรท่ีเปดสอน

มิใชสัมพันธกับรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชา (Field of Education) 

เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เม่ือ 17 พฤศจิกายน 

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

 

หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป (เชน 

ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือ

องคการกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 

 

หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไปใน

ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ี 

ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา

เทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึง

ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน 

 

 

 
 

1ดูเพ่ิมเติม “คูมือนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
2ดูเพ่ิมเติม “คูมือการจัดระดับการกาํกับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ี(Good Governance Rating)” สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามา

ปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้2 

 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน

ราชการหรือหนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือใหเกิด

ประโยชน สุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน มี

กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง

อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแ ลท่ีดีท่ีมีการ

ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการสามารถ

ใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ

ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี

และผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของ

สาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเม่ือมี

ขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุก

ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนได

สวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ 

ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม

กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 

และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และภาค

ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ

และการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 

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

บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดย

ไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ

สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และ

อ่ืนๆ 

10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวน

ไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับ

ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดใน

ประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

 

อาจารย หมายถึง คณาจารย ซ่ึงจะมีตําแหนงทางวิชาการท่ีประกอบดวย อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย  

 

อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัย และ

ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) 

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2548) 

สําหรับอาจารยท่ีสถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมีสัญญา

จางท่ีมีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุหนาท่ี ภาระ

งานใหชัดเจนไมนอยกวาหนาท่ีของอาจารยประจําตามท่ีกําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว

ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั ใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยท่ีบรรจุใหม

ในปท่ีประเมิน ดังนี้ 

9-12 เดือน    คิดเปน 1 คน 

6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน  คิดเปน 0.5 คน 

นอยกวา 6 เดือน   ไมสามารถนํามานับได 

 

อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรและจัดการ

เรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้นตลอด

ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวา 5 คน 

และทุกคนเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิช าเดียวกันได หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุ วิทยาการ

ไดอีก 1 หลักสูตรโดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลว (คณะกรรมการการ
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อุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2549) ท้ังนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปน

อาจารยประจําหลักสูตรไดมากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเทานั้น 

หากมีการเปลี่ ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการ

นําเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย โดยนําเสนอตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบและ

เสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การ

ดําเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือวาสําคัญท่ีสุด ซ่ึงควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ซ่ึงมีหลักการดังตอไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา

วาหลักสูตรไดดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ โดยใหพิจารณาองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมี

คุณภาพ 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหเชื่อมโยงกับตัวบงชี้การดําเนินการ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชนในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมี

คุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึง สกอ. ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรหลักสูตรไวในประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

3. ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเปนขอมูลพ้ืนฐานในสวนท่ี

เก่ียวของตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบงชี้เชิงปริมาณในสวนท่ีเก่ียวของกับคุณวุฒ ิ

ตําแหนงทางวิ ชาการ และผลงานทางวิ ชาการของอาจารย สําหรับ ตัว บงชี้เชิ งคุ ณภาพท่ีเนน กระบวนการ 

จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจาณ (peer review) ซ่ึงจะมีรายละเอียดของคําถามท่ีจะเปนแนวทางใหแกผู

ประเมินเพ่ือใหสามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได และไดกําหนดแนวทางในการให คะแนนในแต

ละระดับสําหรับผูประเมินและผูรับการประเมินไดใชในการพิจารณา 

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

โดยมีการดําเนินงานไดตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังนี้ 

ทุกระบบตองไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในะดับอุดมศึกษา 

พิจารณาใหความเห็นชอบ และใหมีการจัดสงผลการประเมินพรอมขอมูลพ้ืนฐานใหกับสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเผยแพรตอสาธารณะ ตัวอยางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดั บ 

หลักสูตรท่ีเทียบเคียงได เชน ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพท่ีไดรับ

การรับรองจากองคการวิชาชีพระดับนานาชาติ เชน AACSB (สําหรับหลักสูตรทางดานบริหารธุรกิจ) ABET 

บทที ่4 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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(สําหรับหลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตร) และหลักสูตรท่ีไดรับการตรวจประเมินเปนประจําและผานการ

รับรองโดยสภาวิชาชีพ 

 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องคประกอบใน 

การประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

ตัวบงชี ้

 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

ในประเด็นที่เกี่ยวของ 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

ปริญญาตรี เกณฑ 4 ขอ 

 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนได

สวนเสีย) 

 2.2 การไดงานทาํหรือ

ผลงานวิจัยของผูสําเร็จ

การศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระ 

- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพหรือ

เผยแพร 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 3.2 การสงเสริมและพฒันา

นักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะ

แนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ และการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยูของนักศึกษา 

- อัตราการสําเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษา 

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพฒันา

อาจารย 

- การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

- การบริหารอาจารย 

- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
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องคประกอบใน 

การประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

ตัวบงชี ้

 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

ในประเด็นที่เกี่ยวของ 

 4.2 คุณภาพอาจารย - รอยละอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย 

- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญา

เอกที ่

ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอ

จํานวน 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย - อัตราการคงอยูของอาจารย 

- ความพึงพอใจของอาจารย 

5. หลักสูตร การเรียน 

การสอน การประเมิน 

ผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการ

พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน 

ศาสตรสาขานั้นๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

- การพิจารณากําหนดผูสอน 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 

และมคอ.4 

- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติในระดับ

ปริญญาตรี 

- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตรี 

- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ

และการคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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องคประกอบใน 

การประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

ตัวบงชี ้

 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

ในประเด็นที่เกี่ยวของ 

 5.3 การประเมินผูเรียน - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- การกํากับการป ระเมินการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา  

แหงชาติ 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

6. สิ่งสนับสนุนการ 

เรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี

สวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่ อใหมีสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสม

ตอการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 
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องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีหลักสําคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย

แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการ

ศึกษาแหงชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย

ไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาได

พัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ มาอยางตอเนื่อง 

ซ่ึงปจจุบันไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ พ.ศ. 2548 เพ่ือ

ประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเปนสวนหนึ่งของเกณฑการรับรองวทิยฐานะและมาตรฐาน

การศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดดําเนินการหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตองใชเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2548 เปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ดังกลาว 

ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี จะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 4 ขอ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ

ดังกลาว 12 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เกณฑการประเมิน ตรี หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 

หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา

ตามหลักสูตรนั้น 

 

บันทึกขอความท่ี ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันท่ี 18 เมย. 2549 

กําหนดวา 

• อาจารยประจําสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีเปน

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ไดอีก 1หลักสูตร 

โดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีได

ประจําอยูแลว 

• อาจารยประจําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเปน

อาจารยประจําหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท

ในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก 1 หลักสูตร 

  บันทึกขอความท่ี ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันท่ี 11 มีค. 2557 

กําหนดวา 

• กรณีหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีแขนงวิชา/กลุมวิชาชีพกําหนดให

ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 3 คน ให

ครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ

ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาท่ีเปดสอน 

2. คุณสมบัติของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ

กับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

อยางนอย 2 คน 
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เกณฑการประเมิน ตรี หมายเหตุ 

3. การปรับปรุงหลักสูตรตาม 

รอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความ

เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตรใชงานใน

ปท่ี 6)  

หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชในปท่ี 7 หรือ

หลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปท่ี 8 

 

4. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัว

บงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 

ตัวบงชี ้TQF ขอ 1 - 5 ตองดําเนินการทุกตัว 

 

 

 

รวม เกณฑ 4 ขอ  

เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใชเกณฑ

มาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของใหม เกณฑการประเมินตามตัวบงชี้นี้จะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหมฉบับท่ีประกาศใชลาสุด 

 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1.1 กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” (คะแนนเปน 

ศูนย) 
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หลักฐานเอกสารท่ีตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงช้ี 

1. เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2. หนังสือนําท่ี สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี) 

3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนําสง สกอ. หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาท่ีอนุมัติ / ใหความเห็นชอบหลักสูตร 
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องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษา

จะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใช

ความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบ

ในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเปนหนวยงานในการกํากับและสงเสริมการ

ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ไดจัดทํามาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต เชน เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการ

เรียนรูของนักศึกษา ซ่ึงเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน 

รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ ไดเชื่อม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมาเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน

ผลลัพธการเรียนรูในแตละหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปท่ีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของ

นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาไดจากตัว

บงชี้ดังตอไปนี ้

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน 

มคอ.2 ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดาน

ทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิต

ในมุมมองของผูใชบัณฑิต 

 

เกณฑการประเมิน 

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 

สูตรการคํานวณ 

  

คะแนนท่ีได = 
 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต  

 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด  

 

ขอมูลประกอบ 

จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาตร)ี รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา

นั้นๆ ท่ีไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา

เม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุก

ประเภทท่ีสามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได การคํานวณรอยละของผูมีงานทําของ

ผูสําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหคํานวณเฉพาะผูท่ีเปลี่ยนงานใหมหลัง

สําเร็จการศึกษาเทานั้น 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

 

สูตรการคํานวณ 

 

1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 

 

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
X 100 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

 

การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทําแลวแตไมได

เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
 คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

X 5 
100 

 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
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องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบ

ประกันคุณภาพนักศึกษา ตองใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงตองเปน

ระบบท่ีสามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา 

และการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และสําหรับหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยท่ีสามารถสรางองคความรูได 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก (1) กลุม

วิชาหลัก (core subjects) (2) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุมทักษะการเรียนรู

และนวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

(information, media and technology skills) 

ทักษะสําคัญท่ีคนสวนใหญใหความสําคัญมาก คือ 

1) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก (1) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 

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

(3) การสื่อสารและความรวมมือกัน (communication and collaboration) 

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) ประกอบดวยความสามารถในการ

ปรับตัวและยืดหยุน (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง (initiative 

and selfdirection) ปฏิสัมพันธทางสังคมและขามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) 

ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเปนผูนําและ

รับผิดชอบตอสังคม (leadership and social responsibility) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบดานนักศึกษา เริ่มดําเนินการตั้งแตระบบการรับ 

นักศึกษา การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ภายใตการดําเนินการดังกลาวให 

พิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1   การรับนักศึกษา  

 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

  คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แตละ

หลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ี

สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน 

และสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือ

วิธีการคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงม่ันท่ีจะเรียน และมี

เวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

  - การรับนักศึกษา 

  - การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

  ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมท่ีจะเรียนในหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการ

กํากับติดตามและ

ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปน

รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่

ดีไดชัดเจน 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 48 

 



ตัวบงช้ีท่ี 3.2   การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี    

  ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพ้ืนฐานหรือการเตรียมความ

พรอมทางการเรียนแกนักศึกษา เพ่ือใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตรา

การลาออกกลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบ   

ตาง ๆ ท้ังกิจกรรมใน หองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีท่ีมีจิตสํานึก

สาธารณะ มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) 

ระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษาเพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตาม

ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด รวมท้ังการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการ

เรียนรูท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหไดมาตรฐานสากล  

  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้  

  - การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี  

  - การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา  

  - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

  ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพใน

อนาคต 
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เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการ

กํากับติดตามและ

ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่

ดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปน

แนวปฏบิัติที่ดีได

ชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.3   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ  

 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

  ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียนมีอัตราการคงอยูของ 

นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพีงพอใจตอหลักสูตร และ

ผล การจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

   ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานในประเด็นท่ีตอไปนี้  

  - การคงอยู  

  - การสําเร็จการศึกษา  

  - ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 

เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไมมีการ

รายงานผลการ

ดําเนินงาน 

 

• มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ในบางเร่ือง 

 

• มีการรายงานผล

การดําเนินงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายในตัวบงชี ้

 

• มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายใน     

ตัวบงชี้ 

• มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้น

ในบางเร่ือง 

 

• มีการรายงานผล

การดําเนินงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายใน     

ตัวบงชี้ 

• มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้น

ในทุกเร่ือง 

 

• มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุกเร่ือง

ตามคําอธิบายในตัวบงชี้ 

• มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุก

เร่ือง 

• มีผลการดําเนินงานที่โดด

เดน เทียบเคียงกับหลักสูตร

นั้นในสถาบันกลุมเดียวกัน 

โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษ

ยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายวาเปนผล

การดําเนินงานที่โดดเดน

อยางแทจริง 
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องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

อาจารยเปนปจจัยปอนท่ีสําคัญของการผลิตบัณฑิต ผูเก่ียวของตองมีการออกแบบระบบ

ประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย เพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพ

บริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการสงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและ

การปฎิบัติงานตามวิชาชีพ ผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน 

ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เปนการ

ดําเนินงานเพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งข้ึนดวยการวางแผนและการ

ลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาใน

หลักสูตร มีจํานวนอาจารยท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณท่ี

เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษาตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิต

ผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

องคประกอบดานอาจารย เริ่มดําเนินการต้ังแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพ

อาจารยและผลลัพธท่ีเกิดกับอาจารย ใหพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย  

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ  

 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

  การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑ 

คุณสมบัติอาจารยท่ีสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการ

คัดเลือกอาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผน

ระยะยาว เพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ท่ีกําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยมีการวางแผน

และการลงทุน งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงานตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนา

คุณภาพอาจารย  

  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้  

  - ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  

  - ระบบการบริหารอาจารย  

  - ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

  ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหหลักสูตรมีอาจารยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในดานวุฒิการศึกษาและตําแหนง

ทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพ่ิมพูนความรู

ความสามารถของอาจารยเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
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เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดใน

การกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปน

รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏบิัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอโดยทําใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาท่ีเปดใหบริการ และมีประสบการณท่ี

เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิต

ผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล 

TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

 

4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย

เพ่ือการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารยท่ีมี

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธ

กิจหรือจุดเนนของหลักสูตรนั้นๆ 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20  

ข้ึนไป 
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สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก X 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X5 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา

ภายในรอบปการศึกษานั้น ท้ังนี้อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ

มีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมให

อาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง

เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน 

ระหวาง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
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สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ X 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X5 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 

 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําไดสรางสรรคข้ึน

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา 

สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทาง

วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรับการจด

อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 

ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคการระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทาง

วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว รวมท้ังงานสรางสรรคตางๆ โดยมี

วิธีการคิดดังนี้ 

 

หมายเหตุ 

  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ใหรายงานผลตามปการศึกษา 

 

เกณฑการประเมิน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 
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สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ตามสูตร 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตร X 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

X5 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน

การท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.80 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา

เปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

(ซึ่งไมอยูในBeall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ตาํราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

 

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับ

สมบูรณ (Full Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึง

สามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

 

จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 

Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรในระดับปริญญาเอก ถือไดวาเปนหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เปน 

หลักสูตรท่ีสําคัญและเนนการสรางองคความรูใหมเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย

ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความสําคัญอยางมากตอหลักสูตรนั้นๆ  

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารยประจําหลักสูตร

ปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิง ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการ

ทําวิจัย มีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานขอมูล TCI และ Scopus และ

บทความท่ีตีพิมพไดรับการอางอิง แสดงใหเห็ นวามี การนําไปใชประโยชนและเปนฐานในการพัฒนางานวิจัย

ใหมๆใหมีความกาวหนามากข้ึน จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับการอางอิงมากยอมแสดง

ใหเห็นวาอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูท่ีมีผลงานและไดรับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 
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การคํานวณตัวบงชี้นี้ ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง ตั้งแตหนึ่งครั้งข้ึนไป

รวมท้ังการอางอิงตนเอง ท่ีเปนผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรูปสัดสวน ท้ังนี้ พิจารณาผลการ

ดําเนินงาน 5 ป ยอนหลังตามปปฏิทิน ซ่ึงนับรวมปท่ีประเมิน 

 

เกณฑการประเมิน 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อัตราสวน จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ข้ึนไป 

 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

อัตราสวน จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ข้ึนไป 

 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

อัตราสวน จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. อัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร = 

2. แปลงคาท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

 อัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตร 

X5 อัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตร 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

ตัวอยางการหาอัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ถาอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีมีจํานวน 5 คน โดยอาจารยท้ัง 5 คนมีผลงานตีพิมพบทความวิจัยหรือ Review article ใน

ฐานขอมูลTCI และ Scopus ในป พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในป ค.ศ. 2014) เปนดังนี้ 

 

 จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง  

 จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตร  
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- จํานวนบทความท่ีตีพิมพของอาจารย ท้ัง 5 คน ในฐานขอมูล Scopus ระหวาง ค.ศ. 

2010-2014 เทากับ 15 บทความ และจํานวนบทความท่ีตีพิมพในฐานขอมูลของ TCI เทากับ 

5 บทความ 

- ในจํานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานขอมูล Scopus ท่ีไดรับการอางอิง อยางนอย 1 

ครั้งและมีบทความ 2 บทความท่ีตีพิมพในฐานขอมูล TCI ไดรับการอางอิงอยางนอย 1ครั้ง 

 

ดังนั้น อัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร = 

 จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง = 8+2 = 10 = 2.0 

 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด  5  5   

 

นํามาคํานวณคะแนน =       คะแนน 

 

 

การรายงานผล 

 ใหรายงานตามปการศึกษา (สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562)  

 

 

  

2.0 X 5  = 4.0 

2.5   
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ตัวบงช้ีท่ี 4.3   ผลท่ีเกิดกับอาจารย  

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ  

 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

  ผลการประกันคุณภาพตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยท่ีมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวน

นักศึกษาท่ีรับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 

  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานในประเด็นตอไปนี้  

  - การคงอยูของอาจารย  

  - ความพึงพอใจของอาจารย 

 

เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไมมีการ

รายงานผลการ

ดําเนินงาน 

 

• มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ในบางเร่ือง 

 

• มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายใน     

ตัวบงชี ้

 

• มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายใน     

ตัวบงชี้ 

• มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้น

ในบางเร่ือง 

 

• มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายใน      

ตัวบงชี้ 

• มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้น

ในทุกเร่ือง 

 

• มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุกเร่ือง

ตามคําอธิบายในตัวบงชี้ 

• มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุก

เร่ือง 

• มีผลการดําเนินงานที่โดด

เดน เทียบเคียงกับ

หลักสูตรนั้นในสถาบัน

กลุมเดียวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายวาเปนผล

การดําเนินงานที่โดดเดน

อยางแทจริง 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 

แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการ

หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาท่ีใน 

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

กระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผูเรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร 

ประกอบดวย หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ตัวบงชี้ในการประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนด

รายวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมท้ังการวาง

ระบบผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงตองเปนบุคคลท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และมีคุณสมบัติ

เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ และ

สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบนี้พิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ  

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

  แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับทราบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการ

จัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัยกาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการ

บริหารจัดการการเปดรายวิชาตาง ๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญโดยสนองความ

ตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดานการ

วิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง 

  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

  - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

  - การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

  ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ

ความตองการของประเทศ 

 

  

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 64 

 



เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดใน

การกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเปน

รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติ

ที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2   การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

  หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู 

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ีทันสมัยของอาจารยท่ีมอบหมายใหสอนใน

วิชานั้นๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง สําหรับ 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองใหความสําคัญกับการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ การคนควาอิสระท่ีเหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของนักศึกษาให

นักศึกษาไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ

ตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธการคนควาอิสระตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ 

การคนควาอิสระ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 

  กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรู

ตาม โครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การ

เรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได ผูสอน

มีหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู  และสนับสนุนการเรียนรู  สําหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนตน 

   ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานในอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

  - การกําหนดผูสอน 

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

    การจัดการเรียนการสอน 

  - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย 

    การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  - การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับ

    สาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 

  - การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

    ท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 

  - การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการตีพิมพ
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    ผลงาน ในระดับบัณฑิตศึกษา 

  ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน การ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 

 

เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการ

กํากับติดตามและ

ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏบิัติที่ดีได

ชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3  การประเมินผูเรียน 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

  การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือใหขอมูล 

สารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของ 

นักศึกษา (assessment for learning) การประเมินท่ีทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนํา

ผล การประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหมจนเกิดการเรียนรู (assessment as learning) 

และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (assessment of 

learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพ่ือจุดมุงหมายประการหลัง คือเนนการไดขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผล การ

เรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพ่ือจุดมุงหมายสองประการแรก

ดวย ท้ังนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการ

ประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดท่ีสะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการ

กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ใหผล

การประเมินท่ีสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world) และมีวิธีการให

ขอมูลปอนกลับ (feedback) ท่ีทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได ใหผลการ

ประเมินท่ีสะทอนระดับความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองให

ความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ การคนควาอิสระท่ีมีคุณภาพดวย 

  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

  - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

  - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

    มคอ.7) 

  - การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

  ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานท้ังหมดท่ีสะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินท่ีเช่ือถือได ใหขอมูลท่ีชวยให

ผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการ

กํากับติดตามและ

ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม 

 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏบิัติที่ดีได

ชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.4   ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

  ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การ

ดําเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7 ท่ี

หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการ

ดําเนินงานประจําป ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 

เกณฑการประเมิน 

มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0 

มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 

มีการดําเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.00 

มีการดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.50 

มีการดําเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.75 

มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5 
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องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตรจะตองมีปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี 

ความพรอมดานการใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด 

การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอ่ืนๆ รวมท้ังการบํารุงรักษาท่ีสงเสริมสนับสนุนให

นักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย 

องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะพิจารณาไดจาก 

ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ตัวบงช้ีท่ี 6.1   ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

  ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทาง

กายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และ

สิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ 

ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็คทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตอง

มีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงานทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย  

  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้  

  - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร 

    เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

  - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  

  - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง

    สนับสนุนการเรียนรู 

  ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานท้ังหมดท่ีสะทอนการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน และสงผล

ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 
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เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการ

กํากับติดตามและ

ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเปน

รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนว

ปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
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ระดับคณะ ประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีดําเนินการในระดับคณะ

จํานวนรวม 13 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 

องคประกอบในการ 

ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 

 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 

คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก 

หลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมี 

คุณวุฒิปริญญาเอก 

 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ี 

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจาํ 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 

เทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจาํ 

 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร

และ พัฒนาง านวิ จั ยหรื อ ง าน

สรางสรรค 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน 

สรางสรรคท้ังภายในและภายนอก

ตอจํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

 2.3 ผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตอ 

อาจารยประจําและนักวิจัย 

 

บทที ่5 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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องคประกอบในการ 

ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

4. การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวฒันธรรม 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการ

กํากับติดตามผลลัพธตาม พันธกิจ 

กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ

คณะ 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

 5.2 ระบบกํากับการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 75 

 



องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอน

ในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึง

เก่ียวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐาน

ตามท่ีกําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการ

บริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก

สถาบัน 

 

ตัวบงชี้  จํานวน 6 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร

ท่ีคณะรับผิดชอบ 

 

เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

 

สูตรการคํานวณ 

คะแนนท่ีได = 
 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร 

 
จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงาน

ผลการรับรองตามระบบนัน้ๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2  อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความ 

สามารถและความลุมลึกทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือ

ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง

การศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0–5 

 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

รอยละ 40 ข้ึนไป 

 

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

รอยละ 80 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอก X 100 

จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

 รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป

การศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน 

ท่ีเหมาะสมกวา ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

ในกรณีท่ีมีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3  อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมให

อาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง 

เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน

ระหวาง 0 – 5 

 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ X 100 

จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

 รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ปจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดสวนของ

นักศึกษาตออาจารย ท่ีจะตองสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมท้ังมี

ความเชื่อมโยงไปสูการวางแผนตางๆ เชน การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย เปาหมายการผลิตบัณฑิต 

ดังนั้น คณะจึงควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงไมเกินจํานวน

เหมาะสม 

 

เกณฑการประเมิน 

ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทียบเทากับเกณฑ

มาตรฐาน กําหนดเปนคะแนน 5 

ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐาน ใหคํานวณคา

ความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และนําคาความแตกตาง

มาพิจารณาดังนี้ 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐาน

ตั้งแตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐาน

ตั้งแตรอยละ 0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางคตามสูตรเพ่ือเปนคะแนนของหลักสูตร

นั้นๆ 

 

สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหวาง

จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอดป

การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตร

การคํานวณ 

ดังนี้ 

SCH = ∑nici 

เม่ือ  ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 

ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i 
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2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 

จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอป (FTES) = 
 Student Credit Hours (SCH) ทั้งป 

 
จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

 

การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาใน

ระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ

อาจารยประจํา 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

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

 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 

กลุมสาขา สัดสวนจํานวนนักศึกษา 

เต็มเวลาตออาจารยประจํา 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 

     - แพทยศาสตร 

     - พยาบาลศาสตร 

8:1 

4:1 

6:1 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ 20:1 

3. วิศวกรรมศาสตร 20:1 

4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 8:1 

5. เกษตร ปาไมและประมง 20:1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญช ีการจัดการ การทองเท่ียว เศรษฐศาสตร 25:1 

7. นิติศาสตร 50:1 

8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30:1 

9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 8:1 

10. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1 

 

สูตรการคํานวณ 

1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

 สัดสวนจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เปนจริง - สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 
X 100 

สัดสวนจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 
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2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 

2.1) คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 0 คิดเปน 5 คะแนน 

2.2) คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คิดเปน 0 คะแนน 

2.3) คารอยละมากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนท่ีได = 5 - 
(คารอยละท่ีคํานวณไดจากขอ 2.3) 

 
4 

 

ตัวอยางการคํานวณ 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจาํ 

ของหลักสูตรหนึ่งทางดานสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร = 24 

 

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =     = รอยละ -4 ไดคะแนน 5 คะแนน 

 

 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจาํ 

ของหลักสูตรหนึ่งทางดานสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร = 32 

 

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =    = รอยละ 28 ไดคะแนน 0 คะแนน 

 

 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา 

ของหลักสูตรหนึ่งทางดานสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร = 28 

 

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =     = รอยละ 12 

 

 

   คะแนน = 5 – (
12
4

) = 5-3 = 2 คะแนน 

         

 24 - 25 
X 100 

 25 

 

 32 - 25 
X 100 

 25 

 

 28 - 25 
X 100 

 25 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

คณะควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนกับ

นักศึกษาเพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีความสุขและคุมคาในระหวางการใชชีวิตในคณะ ตั้งแตการใหคําปรึกษา ท้ัง

ดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษา

ตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ

สําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา โดยการ

ใหบริการท้ังหมดตองใหความสําคัญกับการบริการท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชนแกผูรับบริการอยางแทจริง 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็ม

เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสง

ใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

 

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 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 84 

 



ตัวบงช้ีท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

คณะตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรม

นักศึกษา หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยคณะและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ี

ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคลอง

กับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ท่ีประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีคณะ สถาบัน และสภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจน

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

ใชในชีวิตประจําวันเปนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางยั่งยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวม

ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม 

มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน 

ประกอบดวย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 

(2) ความรู 

(3) ทักษะทางปญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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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 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอม

และความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของ

พันธกิจสถาบัน ดังนั้นจึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเกิด

ประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการได

ตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 

และพันธกิจดานอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมี

การเผยแพรอยางกวางขวาง 

 

ตัวบงชี้  จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนว

ทางการดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ี

กําหนดไว ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน

ใหกับบุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซ่ึงรวมถึง

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของตางๆตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจ

แกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือ

ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การ

จัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ 

(visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง

อาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 88 

 



6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 

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 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 

ชนิดชองตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ปจจัยสํ า คัญท่ีส ง เสริมสนับสนุน ให เ กิดการผลิตงานวิ จั ยหรืองานสร า งสรรค ใน

สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงิน

จากภายในสถาบันและท่ีไดรับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมี

ประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีคณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยังเปน 

ตัวบงชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 

1. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 

2. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปตอคน 
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กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปตอคน 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 

 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะ 

คะแนนท่ีไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 

 

หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัย ใหนับตามปการศึกษาและนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา

ศึกษาตอ 

2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปงบประมาณ 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุน หรือ

หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมมี

หลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

4. การนับจาํนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามในสัญญา

รับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใช

นักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

 

การรายงานผล 

 ใหรายงานตามปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  

 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
x5 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยได

สรางสรรคข้ึน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องเปน 

ผลงานท่ีมีคุณคาสมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของ

ประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุ

สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว

ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทาง

วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 

 

1. เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค2 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ี

กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 

 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ี

กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 

 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ี

กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 
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2. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ค1 และ ง 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ี

กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ี

กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ี

กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย X 100 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 

X 5  รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 93 

 



คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน 

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 

และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) 

หรือตีพิมพใน 

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 

Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูใน

รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ
 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตอผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

 

การรายงานผล 

 ใหรายงานตามปงบการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561-กรกฎาคม 2562)  
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 

การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให 

บริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานท่ีสถาบันมี

ความเชี่ยวชาญการใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความ

เหมาะสม โดยใหบริการท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และ

สังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชน

ทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ 

ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามตางๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชน

ใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพ่ิมพูนความรู และประสบการณของอาจารยอันจะ

นํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซ่ึงเปนแหลงงานของนักศึกษาและ

เปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย 

 

ตัวบงชี้  จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึงถึง

กระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผน

บริการวิชาการประจําป ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําใหเกิดรายได และการบริการวิชาการท่ีคณะจัดทําเพ่ือสราง

ประโยชนแกชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนแกนักศึกษาใหมีประสบการณจากสภาพจริงและนํามาใชประโยชนจนเกิดผลลัพธท่ี

สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนด

ตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอ

กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบร ิ

การวิชาการเพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการท่ีบริการแบบใหเปลา 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1และ

นําเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 

5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 

6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 

 

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 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณา

การเขากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา 

เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดีข้ึน 

 

ตัวบงชี้  จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของ

สถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

5. นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 

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 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 

สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ี

ในการกํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตางๆ 

ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ

บริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

 

ตัวบงชี้  จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 

และเอกลักษณของคณะ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 100 

 



ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ

เอกลักษณของคณะ 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก

สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตอง

ดําเนินงานผานคณะ ดังนั้น คณะตองมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของ

คณะใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารท้ังดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและ

การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและ

สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณ

ของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบ

เวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับ

สถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร 

สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยาง

ตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน

การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิด

จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธ

กิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงาน

อยางชัดเจน 

5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และ

แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต

และดานการวิจัยจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและ

นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
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6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ ท่ีประกอบดวย การควบคุม

คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

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 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

บทบาทหนาท่ีของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการ

ดําเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้

และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือให

สามารถสงเสริม สนับสนนุ กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยาง

มีคุณภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และ

รายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน

ใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมี

คุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 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 
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สถาบันการศึกษาทุกสถาบันตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให

เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศนของสถาบัน โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของใน

ระดับชาติดวย เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑข้ันต่ําท่ีประเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือ

เอกลักษณของสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบ และการ

ประเมินผลเพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในดังกลาวอยางนอยตองครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบัน

ตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีกําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเปนระยะๆ โดย

ท่ีมีกลไกการดําเนินงานอยางชัดเจน เชน มีผูรับผิดชอบ / ผูบริหาร / ผูเก่ียวของ / ผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวน

รวม เม่ือครบ หนึ่งปการศึกษา ก็ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกลาว เพ่ือ

นําไปปรับปรุงพัฒนาในปถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบ

ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผล

ใหสถานศึกษาทราบรวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน เปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ

และมาตรฐานตามท่ีประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ได

กําหนดใหรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผล

การดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เปนรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซํ้าซอนของการจัดทํารายงานของ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ท่ีคณะกรรมการ

การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 

หลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

  

บทที ่6 

แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แตละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานเปนองคประกอบท่ีตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ มี 1 ตัวบงชี้ 

จํานวนเกณฑข้ึนอยูกับระดับปริญญา หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตร

นั้น “ไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน“ศูนย” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผานทุกเกณฑถือวา

เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองคประกอบท่ี 2 – 6 ดัง

แสดงตามภาพตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลการประเมิน 

 

ผานองคประกอบท่ี 

 
ไมผานองคประกอบท่ี 1 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 ประเมินองคประกอบท่ี 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเปน 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 2-6 
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คะแนนรวมเฉลี่ย = 
คะแนนรวมของตัวบงชี้ 13 ตัวบงชี ้  

13  

 

ซ่ึงการแปลผลจะเปนการอธิบายวา 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0  หมายถึง หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ 

ตามคะแนนท่ีได ดังนี้ 

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 – 2.00 นอย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 – 4.00 ด ี

4.01 – 5.00 ดีมาก 

 

แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบท่ี 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/

สถาบันตองประเมินตัวบงชี้ขององคประกอบท่ี 2 ถึงองคประกอบท่ี 6 ดวย เพ่ือใหทราบระดับการพัฒนาของ

หลักสูตรตนเอง โดยการวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และรายองคประกอบ 

โดยไมตองรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพในองคประกอบท่ี 2 ถึง 

องคประกอบท่ี 6 เก่ียวกับจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตอไป แสดงดัง

ตารางตอไปนี้ 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 

ผาน 

จํานวน 

ตัวบงช้ี 
I P O 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปาน

กลาง 

3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ไมผานการประเมิน หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

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      

 

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 - องคประกอบท่ี 6 

จุดเดน 

1. 

2. 

โอกาสในการพัฒนา 

1. 

2. 

 

2. ระดับคณะ 

การประเมินระดับคณะจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมท้ังระบบ

การบริหารจัดการของคณะดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะหแยกเปน

ปจจัยนําเขากระบวนการ และผลลัพธดวย เพ่ือใหผูบริหารคณะไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดัง

ตารางตอไปนี้ 
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ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ 

องค 

ประกอบ 

ท่ี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัว

บงช้ี 
I P O 

คะแนน 

เฉล่ีย 

0.00 – 1.50   การดําเนินงานตองปรบัปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรบัปรุง 

2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดมีาก 

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      

*ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

 

คณะควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาในแตละองคประกอบดวยตาม

ตัวอยางดังตอไปนี้ 

 

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 1 - องคประกอบท่ี 5 

จุดเดน 

1. 

2. 

โอกาสในการพัฒนา 

1. 

2. 
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ภาคผนวก 1 

 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 3.1 

การรับนักศึกษา 

1 การกําหนดเปาหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความพรอม 

ของอาจารยประจําท่ีมีอยู (ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ) 

2 เกณฑการรับนักศึกษาท่ีประกาศรับสะทอนคุณภาพของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเปดสอน 

และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร 

ผลลัพธ การเรียนรูท่ีกําหนดในหลักสูตร (เชน GPA ความรูพ้ืนฐานในสาขา ภาษาตางประเทศ 

คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ) 

3 เกณฑท่ีใชในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือขอมูลท่ีใชในการ

คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเขาเรียน 

4 นักศึกษาท่ีรับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาท่ีหลักสูตร มีคุณสมบัติข้ันตนท้ังความรูพ้ืนฐานหรือประสบการณท่ีจําเปนตอการเรียนใน

หลักสูตรใฝรู ใฝเรียน มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษา 

แบบมีเง่ือนไข นักศึกษาไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ 

ครบผานเกณฑข้ันต่ํา เพ่ือใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา 

6 การกําหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวาคุณสมบัติของ 

การรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษาตางประเทศ และ 

คุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีนําไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเขมงวดเพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเรียนรู 

ดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนักศึกษาท่ีรับเขาตอผูสมัคร) 
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แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 3.2 

การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา มีการควบคุมกํากับใหจํานวนนักศึกษาตออาจารย 

ท่ีปรึกษาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

2 อาจารยท่ีปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 

3 การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความตองการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 

4 การจัดเก็บขอมูลเพ่ือการรูจักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาในกลุมอาจารยผูสอนเพ่ือการ

พัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดออน) 

5 อาจารยท่ีปรึกษาใหความชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือดาน

อ่ืนๆ 

6 การจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา (มีขอมูลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ํา มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคัน

หรือสําเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

7 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา 

8 บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาใหคําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคําปรึกษาการ

ทําวิทยานิพนธท่ีเพียงพอ 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบริการแกนักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท 

กิจกรรม 

10 บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ีสนอง

ความตองการของนักศึกษา 

11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 

12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดม่ันผูกพันกับความเปน

พลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวฒันธรรม ฯลฯ 

13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตองชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เชน ICT 

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

14 การเปดโอกาสใหนักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 

15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจํากัด 

16 หากมีการรับนักศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนักศึกษาไดรบัการพัฒนา 

ใหไดสาระความรู ทักษะ ท่ีสอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

17 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting Professors ท่ีมาชวย

สอนหรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 
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แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 3.3 

1 อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 

2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา 

4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ

วิจัยท่ีแสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 4.1 

ระบบการรับอาจารยใหม 

1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

2 การมีระบบการรับอาจารยใหมท่ีมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมท้ังมีการพัฒนาอาจารย 

ท่ีมีอยูเดิมอยางตอเนื่อง เพ่ือใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางาน 

ตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารยประจําหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจํานวนท่ีไมต่ํา

กวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย 

4 สถาบันตองมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒ ิตําแหนงทางวิชาการ 

ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

5 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาวดาน

อัตรากําลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารย

ประจําหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยท่ีมีศักยภาพใหคงอยูกับ

สถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสตูรควรประกอบดวย แผนอัตรากําลัง 

แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหนงทดแทนกรณีลาไปศึกษาตอ/ 

เกษียณอายุ อ่ืน ๆ ตามบริบท 

7 ในกรณีท่ีปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนด สถาบันตองมี

วิธีการบริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนขอจํากัดอยางเปนระบบ 

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารยขาดแคลน กรณีมีอาจารย

สมดุลกับภาระงาน เพ่ือใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหารความเสี่ยง ดานจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับ

การจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9 การกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน 

10 การมอบหมายภาระหนาท่ีใหเหมาะสมกับคุณวุฒ ิความรู ความสามารถ และประสบการณ 
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11 ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจงูใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

12 ระเบียบท่ีโปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 

13 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 

14 ระบบการยกยองและธํารงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

15 สถาบันใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน 

เพ่ือสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

17 การควบคุม กํากับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

18 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยท้ังในและระหวางหลักสูตร 

19 การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน) 

20 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของ

อาจารย 

21 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/

หลักสูตร 

22 บัณฑิตศึกษา ใหความสําคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติท่ีสูงกวากําลังคนใน

หลักสูตรปริญญาตร ีโดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยท่ีตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย 

นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 4.3 

ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

1 อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 

2 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 

3 จํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

  

 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 5.1 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1 หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติท่ีชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ

ผานการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 113 

 



2 เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมใหนักศึกษา

ไดเรียน 

3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 

4 คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และมีเนื้อหาท่ีครบคลุมกวางขวาง

ครบถวนในสิ่งท่ีควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเปนจุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธกัน

ระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

5 เนื้อหาท่ีกําหนดในรายวิชาไมมีความซํ้าซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ

การศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูท่ีกําหนดในรายวิชาและหลักสูตร 

7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาท่ีกําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถวน 

8 การเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังท่ีเหมาะสม เอ้ือใหนักศึกษามีพ้ืนฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 

9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรเพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จไดทันตามเวลาท่ีกําหนดใน

หลักสูตร 

10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 

11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนักศึกษาท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา

ทางไกลมีการควบคุมใหนักศึกษาไดเนื้อหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตร ี(ประเด็นเพ่ิมเติม) 

12 การจัดรายวิชาเนนเนื้อหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาท่ีเปนจุดเนน วิชา

การศึกษาท่ัวไปท่ีสรางความเปนมนุษยท่ีเตรียมนักศึกษาออกสูโลกแหงการดํารงชีวิต 

13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนท่ีตองมีการเรียนในเนื้อหาสาระท่ี

กําหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาท่ีเก่ียวของท่ีมีความท่ีซับซอน มีจุดเนน 

15 การควบคุมกํากับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธท่ีอนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความตองการ

ของสังคม 

16 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และสอดคลองกับระดับ

ของหลักสูตร 

17 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซ้ึงและใหองคความรูใหมมากกวาระดับ

ปริญญาโท 
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แนวทางในการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 5.2 

การวางระบบผูสอน 

1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรูและความชํานาญในเนื้อหาวิชาท่ีสอน(คํานึงถึง

สาขาวิชาประสบการณทํางาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

2 หลักสูตรกําหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนท่ีมีความชํานาญหลากหลาย เพ่ือใหมีโอกาสไดรับ

การพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร 

นักศึกษาควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

3 มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยในดาน

เนื้อหากิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

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

นักศึกษาและมีการกํากับใหดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5 นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยท่ีมี

คุณสมบัติท่ีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยท่ีปรึกษาเทา

เทียมกัน 

6 หากมีการกําหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคําแนะนํา และการปรับปรุง

พัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัติดานความรู ประสบการณ เวลาในการ

ใหคําปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 

8 การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาท่ี

เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธท่ีอนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเชี่ยวชาญในหัวขอวิจัยท่ีจะควบคุม

การทําวิทยานิพนธของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑท่ี สกอ. 

กําหนด 

10 มีการกํากับใหอาจารยพิเศษท่ีมาทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง 

กระบวนการเรียนการสอน 

11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 

12 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา 

13 การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/

ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา (เชน ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนตองมีกอน

เขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
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15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณการเรียนรู/การ

ทํางาน/การประกอบอาชีพ 

16 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการ

พูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสริมการ

เรียนรูดวยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

17 

 

การเตรียมความพรอมดานการทํางาน/การประกอบอาชีพ 

(กลไกการชวยเหลือดานการหางานทํา/การเผยแพรผลงาน) 

18 การสอนแบบเนนการปฏิบตั ิการเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน 

19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 

20 การใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความรูและทักษะการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพเชน online learning 

21 การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน) 

22 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของ

อาจารย 

23 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/

หลักสูตร 

24 การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 

ปริญญาตร ี(ประเด็นเพ่ิมเติม) 

25 การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการ

เรียนรูของนักศึกษา 

26 การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอการ

เรียนรูของนักศึกษา 

27 การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ (ถามี) 

28 ระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารยท่ีปรึกษา (ถามี) 

29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีจะใหนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

31 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนท่ี

เนนปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
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32 มีระบบกํากับการทํางานของอาจารยผูสอนท่ีเอ้ือประโยชนตอนักศึกษาเต็มท่ี ใหความสําคัญกับ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย 

33 มีระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษา

สําเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

34 หัวของานวิจัยของนักศึกษาสอดคลองหรือสัมพันธกับความเชี่ยวชาญของอาจารยท่ีปรึกษา 

35 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคนอยางนอยหนึ่งครั้ง

ตอภาคการศึกษา 

36 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนท่ีเก่ียวของและนักศึกษาสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก 

37 มีการใหความรูและระดับชั้นความสําคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม

ฐานขอมูลท่ีสกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 

38 มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปญหาของวารสารท่ีไมมี

คุณภาพ 

39 การชี้แนะแหลงทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและสงเสริมใหนักศึกษาจัดทําขอเสนอโครงการท่ีมี

โอกาสไดรับทุนสนับสนุน 

40 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting Professors ท่ีมาชวยสอน

หรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 

 

แนวทางในการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 5.3 

1 การกําหนดเกณฑการประเมินใหนักศึกษามีสวนรวม 

2 น้ําหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา 

ฯลฯ) 

3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย 

เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรม

นักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการ

ประกอบอาชีพ) 

4 การกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการ

เรียนรู 

5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการ

วิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหม ๆ เสมอ มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมิน

สามารถวัดความรูและการคิดข้ันสูงได เครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงใน

โลกแหงการทํางาน) 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ หนา 117 

 



6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 

7 การตัดเกรดและแจงใหนักศึกษารับรูชัดเจน (กําหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลอง

กับท่ีเกณฑท่ีนักศึกษามีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ีใชใน

การการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษาและลักษณะ

ของรายวิชา) 

8 การสงเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 

9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และ

มคอ.7 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

10 การกําหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบปองกัน 

ชัดเจน 

11 ขอมูลท่ีรองรับการประเมินท่ีมาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ สารนิพนธ

ได 

12 วิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยท่ีสะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการออกแบบการ

วิจัยท่ีเหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเปนท่ียอมรับใน

สาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

 

แนวทางในการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 6.1 

ความเหมาะสมและเพียงพอของส่ิงสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู 

 1 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมดานการเรียนรู) 

 2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เชน หองสมุด ฐานขอมูลทรัพยากรการ

เรียนรู วารสารวิชาการเพ่ือการสืบคน ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 

 3 การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางาน

รวมกัน 

 4 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

 5 สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนักศึกษา

สามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

 6 การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการตอเม่ือสถาบันมีความพรอมและกําหนดความ

คาดหวังสูงกวาขอกําหนดในหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเปนสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรูและสิ่งอํานวย

ความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวา

ขอกําหนดท่ีพึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี 
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 7 มีการจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษาเพ่ือทําวิจัย 

 8 มีหองทํางานวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) เพ่ือใหนักศึกษาเขาใชไดสะดวกในการทําวิจัย 

 9 มีอุปกรณและเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมในการทําวิจัย 

ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 2 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2561 
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ภาคผนวก 3 

บันทึกขอความแจงแนวปฏิบัติในการรายงานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2561 
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ภาคผนวก 4 

คําอธิบายเพ่ิมเตมิคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2557 
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ภาคผนวก 5 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
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