


 

คํานาํ 

  ในการดาํเนินการบริหารจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาน้ันจุดมุ่งหมายหลักของการ

ดาํเนินงานประการหน่ึงคือมีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานซ่ึงได้ถูกกาํกบัไว้ใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545   โดยกาํหนดให้มี

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาที่ประกอบด้วย “ระบบการประกนัคุณภาพภายใน ”  และ “ระบบการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก ”  และมาตรา 48  สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบและกลไกการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือนาํไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรา 49  โดยสาํนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) 

  สาํหรับปีการศึกษา 2556   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีได้ดาํเนินการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทาํคู่มือการประกนั

คุณภาพการศึกา ฉบับศูนย์แพทยศาสตรศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2556 น้ีข้ึน  เพ่ือให้สอดคล้องกบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในที่สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)    โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ

ได้กาํหนดตัวบ่งช้ีการดาํเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินงานศูนย์                   

แพทยศาสตรศึกษา  จาํนวน 12 ตัวบ่งช้ี  

  การจัดทาํคู่มือในคร้ังน้ี  ผู้จัดทาํได้ดาํเนินการอ้างองิข้อมูลจากคู่มือการประกนัคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซ่ึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นประโยชน์ และสามารถให้เป็นแนว

ทางการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาได้บ้างกน้็อย 

 

                      งานประกนัคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  

                  1 พฤศจิกายน 2556 
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บทท่ี 1  

การประกนัคณุภาพการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา 
 
ความจาํเป็นและวตัถุประสงคข์องการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
  

กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดป้ระกาศ 

แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 

2552 เพ่ือใหก้ารจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการ

ประกนัคุณภาพของบณัฑิตในแต่ละระดบัคุณวุฒิและสาขาวชิา 

ดว้ยความจาํเป็นดงักล่าวสถาบนัอุดมศึกษารว่มกบัตน้สงักดัจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาระบบและ

กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดาํเนินงานของภาควชิา คณะวชิาหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า และสถาบนัอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบนัน้ัน ๆ กาํหนดข้ึน 

โดยวเิคราะหเ์ปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีในทุกองคป์ระกอบคุณภาพวา่เป็นไปตาม

เกณฑแ์ละไดม้าตรฐาน 
2. เพ่ือใหภ้าควชิา คณะวชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบนัอุดมศึกษาทราบ

สถานภาพของตนเองอนัจะนําไปสู่การกาํหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) 

และเป้าประสงค ์(goals) ท่ีตั้งไวต้ามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 
3. เพ่ือใหภ้าควชิา คณะวชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบนัอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง 

จุดท่ีควรปรบัปรุง ตลอดจนไดร้บัขอ้เสนอแนะในการพฒันาการดาํเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพฒันา

จุดท่ีควรปรบัปรุงของสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง 
4. เพ่ือใหข้อ้มลูสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูมี้สว่นไดส้่วนเสีย ทาํใหม้ัน่ใจวา่

สถาบนัอุดมศึกษาสามารถสรา้งผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนด 
5. เพ่ือใหห้น่วยงานตน้สงักดัของสถาบนัอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีขอ้มลู

พ้ืนฐานท่ีจาํเป็นสาํหรบัการส่งเสริมสนับสนุนการจดัการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
 

พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2)      

พ.ศ.2545 กบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติพ .ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545      

ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาํหนด

รายละเอียดไวใ้นหมวด  6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงประกอบดว้ย  ระบบการ

1 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



ประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอ ก เพ่ือใชเ้ป็นกลไกในการผดุงรกัษา

คุณภาพและมาตรฐานของสถาบนัอุดมศึกษา 
การประกนัคุณภาพภายใน  เป็นการสรา้งระบบและกลไกในการพฒันา ติดตาม

ตรวจสอบและประเมินการดาํเนินงานของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดบั

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานตน้สงักดัโดยหน่วยงานตน้สงักดั

และสถานศึกษากาํหนดใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถื้อวา่การประกนั

คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง มีการ

จดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบนั หน่วยงานตน้สงักดั 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู่การพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรบัการประกนัคุณภาพภายนอก 
การประกนัคุณภาพภายนอก   เป็นการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาเพ่ือใหมี้การ

ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคาํนึงถึงความมุ่งหมาย 

หลกัการ และแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบั ซ่ึงประเมินโดยสาํนักงานรบัรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือเรียกช่ือยอ่วา่ สมศ . พระราชบญัญติัการศึกษา

แหง่ชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนดใหส้ถานศึกษาทุกแหง่ตอ้งไดร้บั

การประเมินคุณภาพภายนอกอยา่งน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดทา้ย และ

เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน ซ่ึง สมศ.ไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) เสร็จส้ินไปแลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งประเมินคุณภาพภายนอก

รอบท่ีสอง (พ.ศ.2549-2553) และการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม (พ.ศ.

2554-2558) ในการประเมินรอบท่ีสามของ สมศ.เป็นการประเมินทั้งระดบัสถาบนัและคณะวชิา แต่

หากสถาบนัใดจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งหลกั เช่น วิทยาเขต หรือศูนย ์หรือหน่วยจดัการศึกษา

นอกท่ีตั้ง การประเมินจะครอบคลมุการจดัการนอกสถานท่ีตั้งหลกัทั้งหมด นอกจากนั้นการ

ประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลอ้งกบัจุดเนน้หรือกลุ่มสถาบนัท่ีแตล่ะสถาบนัเลือกตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

รปูแบบและวธีิการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดย

สาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ซ่ึงมีหลกัการสาํคญั 5 

ประการ0

1 ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษา ไม่ไดมุ้่งเน้นเร่ืองการตดัสิน

การจบัผิดหรือการใหคุ้ณใหโ้ทษ 
2. ยดึหลกัความเท่ียงตรง เป็นธรรม โปรง่ใส มีหลกัฐานขอ้มลูตามสภาพความเป็นจริง 

(evidence based) และมีความรบัผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้(accountability) 
3. มุ่งเน้นในเร่ืองการส่งเสริมและประสานงานในลกัษณะกลัยาณมิตรมากกว่ าการกาํกบั

ควบคุม 
4. ส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการประเมินคุณภาพและการพฒันาการจดัการศึกษาจากทุก

ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

1ดเูพ่ิมเติม “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา (ฉบบัปรบัปรุง :  ธนัวาคม  2549)สาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน ). หรือ  http:// 

www.onesqa.or.th 

2 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 

                                            



5. มุ่งสรา้งความสมดุลระหวา่งเสรีภาพทางการศึกษากบัจุดมุ่งหมายและหลกัการศึกษา

ของชาติตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.  2542 ใหเ้อกภาพเชิงนโยบายแต่

ยงัคงมีความหลายหลายในทางปฏิบติั โดยสถาบนัสามารถกาํหนดเป้าหมายเฉพาะและพฒันาคุณภาพ

การศึกษาใหเ้ต็มตามศกัยภาพของสถาบนัและผูเ้รียน 
 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

  

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565)ไดก้าํหนดแนว

ทางการพฒันาและแกปั้ญหาอุดมศึกษาท่ีไรทิ้ศทาง ซํ้าซอ้น ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพโดยใช้

กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลกัในการดาํเนินการ กล่าวคือ ใหมี้การ

สรา้งกลไกการประเมินคุณภาพสถาบนัอุดมศึกษาตามพนัธกิจของสถาบนัในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงมีพ้ืนท่ี

บริการและจุดเน้นระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั รวมทั้งมีพนัธกิจและบทบาทในการพฒันาสงัคมและ

เศรษฐกิจของประเทศต่างกนัตามความหลากหลาย ทั้งการพฒันาฐานราก สงัคม เศรษฐกิจรวมถึงการ

กระจายอาํนาจในระดบัทอ้งถ่ิน การขบัเคล่ือนภาคการผลิตในชนบท ทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ จนถึง

การแขง่ขนัในโลกาภิวตัน์ ซ่ึงระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่าน้ี จะนําไปสู่การเปล่ียนแปลงอุดมศึกษา 

และส่งผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศอยา่งมีนัยสาํคญั อาทิ สามารถสรา้งความเป็นเลิศไดต้าม

พนัธกิจของตวัเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศดีข้ึน ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต 

พฒันาและการทาํงานของอาจารย ์สามารถปรบัจาํนวนของบณัฑิตในสาขาท่ีเป็นความตอ้งการของ

สงัคม ลดการวา่งงาน โดยท่ีสถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่าน้ีมีกลไกรว่มกนัในการประกนัคุณภาพ 

เพ่ือใหนั้กศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปล่ียนกนัไดร้ะหวา่งกลุ่ม และในระยะยาวการประเมิน

คุณภาพควรนําไปสู่ระบบรบัรองวทิยฐานะ (accreditation) ท่ีนักศึกษาและสาธารณะใหค้วามเช่ือถือ 

เป็นฐานและเง่ือนไขในการจดัสรรงบประมาณของรฐั และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการ

โอนยา้ยหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ในปี  พ.ศ. 2551 กาํหนดประเภทหรือกลุ่ม

สถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 
กลุ่ม ก วิทยาลยัชุมชน  หมายความถึง  สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตระดบัตํา่กวา่

ปริญญาตรี จดัฝึกอบรมสนองตอบความตอ้งการของทอ้งถ่ิน เพ่ือเตรียมกาํลงัคนท่ีมีความรูเ้ขา้สู่ภาค

การผลิตจริงในชุมชน สถาบนัสนับสนุนรองรบัการเปล่ียนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานท่ีออกจากภาค

เกษตร เป็นแหล่งเรียนรูท่ี้ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสเรียนรูต้ลอดชีวติอนัจะนําไปสู่ความเขม้แข็ง

ของชุมชนและการพฒันาท่ียัง่ยนื 

กลุ่ม ข สถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี  หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิต

ระดบัปริญญาตรี  เพ่ือใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีมีความรูค้วามสามารถเป็นหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาและ

การเปล่ียนแปลงในระดบัภมิูภาค สถาบนัมีบทบาทในการสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัหน่วยงาน ธุรกิจ 

และบุคคลในภมิูภาค เพ่ือรองรบัการดาํรงชีพ สถาบนัอาจมีการจดัการเรียนการสอนในระดบั

บณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาโทดว้ยก็ได ้

 

3 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง  หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตเฉพาะทางหรือ

เฉพาะกลุ่มสาขาวชิา ทั้งสาขาวชิาทางวทิยาศาสตรก์ายภาพ วทิยาศาสตรชี์วภาพ สงัคมศาสตรห์รือ

มนุษยศาสตร ์รวมทั้งสาขาวชิาชีพเฉพาะทาง  สถาบนัอาจเน้นการทาํวทิยานิพนธห์รือการวจิยัหรือ

เน้นการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู ้ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดบัสงู หรือ

เน้นทั้งสองดา้น รวมทั้งสถาบนัอาจมีบทบาทในการพฒันาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและ

บริการ สถาบนัในกลุ่มน้ีอาจจาํแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ  คือ ลกัษณะท่ี 1 เป็นสถาบนัท่ีเน้นระดบั

บณัฑิตศึกษา และลกัษณะท่ี 2 เป็นสถาบนัท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบนัท่ีเนน้การวิจยัขั้นสูงและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะ

ระดบัปริญญาเอก  หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบั

ปริญญาเอก และเน้นการทาํวทิยานิพนธแ์ละการวจิยัรวมถึงการวจิยัหลงัปริญญาเอก สถาบนัเน้นการ

ผลิตบณัฑิตท่ีเป็นผูนํ้าทางความคิดของประเทศ  สถาบนัมีศกัยภาพในการขบัเคล่ือนอุดมศึกษาไทยให้

อยูใ่นแนวหน้าระดบัสากล  มุ่งสรา้งองคค์วามรูท้ฤษฎี และขอ้คน้พบใหม่ทางวชิาการ 

ดงัน้ัน การประกนัคุณภาพการศึกษาจึงตอ้งสรา้งกลไกการประเมินคุณภาพใหส้อดรบักบั

การแบ่งกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา 4 กลุ่มดงักล่าว 
 

การประกนัคุณภาพกบัมาตรฐานการศึกษา 
 

พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ใน

หมวด 5 ท่ีวา่ดว้ยการบริหารและการจดัการศึกษา มาตรา 34 ไดก้าํหนดให ้คณะกรรมการการ

อุดมศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตาม

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคาํนึงถึง

ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวชิาการของสถาบนัอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง

ไดจ้ดัทาํมาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใชเ้ป็นกลไกระดบักระทรวง ระดบัคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และระดบัหน่วยงาน เพ่ือนําไปสู่การกาํหนดนโยบายการพฒันาการอุดมศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา

ต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจดัทาํข้ึนฉบบัน้ีไดใ้ชม้าตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนรม่

ใหญ่เป็นกรอบในการพฒันา โดยมีสาระสาํคญัท่ีครอบคลุมเป้าหมายและหลกัการของการจดั

การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานท่ีคาํนึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภท

ของสถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือใหทุ้กสถาบนัสามารถนําไปใชก้าํหนดพนัธกิจและมาตรฐานของการ

ปฏิบติังานได ้
มาตรฐานการอุดมศึกษา ท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวนัท่ี 7 สิงหาคม 

2549 ประกอบดว้ยมาตรฐาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต มาตรฐานดา้นการบริหาร

จดัการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดา้นการสรา้งและพฒันาสงัคมฐานความรูแ้ละสงัคมแหง่การ

เรียนรู ้มาตรฐานยอ่ยทั้ง 3 ดา้นน้ี อยูใ่นมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบดว้ยมาตรฐานยอ่ย 3 

มาตรฐานเช่นกนั คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ์ทั้งในฐานะพลเมืองและพล

โลก มาตรฐานท่ี 2 แนวการจดัการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 แนวการสรา้งสงัคมแหง่การเรียนรู/้สงัคม

แหง่ความรู ้แต่ละมาตรฐานยอ่ยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลอ้งและสมัพนัธก์บั

มาตรฐานยอ่ยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

บรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาของชาติ 

4 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานแม่บทแลว้คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาไดจ้ดัทาํมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือ

นําไปสู่การพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบนัท่ีมีปรชัญา วตัถุประสงค ์และพนัธกิจในการ

จดัตั้งท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดว้ยมาตรฐานหลกั 2 ดา้น คือ 

มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพรอ้มในการจดัการศึกษา และมาตรฐานดา้นการดาํเนินการตาม

ภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา และกาํหนดกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม ก วทิยาลยั

ชุมชน กลุ่ม ข สถาบนัท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบนัท่ีเน้นการ

วจิยัขั้นสงูและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก นอกจากน้ัน ยงัไดจ้ดัทาํ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกนัคุณภาพบณัฑิตในแต่ละระดบัคุณวุฒิและสาขาวชิา โดยกาํหนดให้

คุณภาพของบณัฑิตทุกระดบัคุณวุฒิและสาขาวชิาตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอ้ยา่งน้อย 5 

ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ง

บุคคลและความรบัผิดชอบ และดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษายงัไดก้าํหนดเกณฑม์าตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑม์าตรฐาน

หลกัสตูรระดบัอุดมศึกษา หลกัเกณฑก์ารขอเปิดและดาํเนินการหลกัสตูรระดบัปริญญาในระบบ

การศึกษาทางไกล หลกัเกณฑก์ารกาํหนดช่ือปริญญา หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพิจารณา

ประเมินคุณภาพการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้

สถาบนัอุดมศึกษาไดพ้ฒันาดา้นวชิาการและวชิาชีพ รวมทั้งการพฒันาคุณภาพและยกระดบัมาตรฐาน

ในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาใหมี้ความทดัเทียมกนัและพฒันาสู่สากล ซ่ึงทาํให้

สถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งยดืหยุน่ คล่องตวั และต่อเน่ืองในทุกระดบัการศึกษา 

ตลอดจนสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

เพ่ือใหก้ารจดัการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภทมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนด 

ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา และสมัพนัธ์

กบัมาตรฐานและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ  จึงจาํเป็นตอ้งมีระบบประกนัคุณภาพท่ีพฒันาข้ึนตามท่ีกาํหนดไวใ้น

กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  ทั้งน้ี ความ

เช่ือมโยงระหวา่งมาตรฐานการศึกษา หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และการประกนัคุณภาพการศึกษา 

สามารถแสดงในแผนภาพท่ี 1.1 
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แผนภาพที่ 1.1  ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ก่อนมีประกาศพระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวทิยาลยัได้

ตระหนักดีถึงความสาํคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาและไดจ้ดัทาํประกาศทบวงมหาวทิยาลยั

เร่ืองนโยบายและแนวปฏิบติัในการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2539 

เพ่ือเป็นแนวทางในการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาตามหลกัการสาํคญั 3 

ประการ  คือ การใหเ้สรีภาพทางวชิาการ  (academic freedom) ความมีอิสระในการดาํเนินการของ

สถาบนั (institutional autonomy) และความพรอ้มของสถาบนัท่ีจะรบัการตรวจสอบคุณภาพจาก

ภายนอกตามหลกัการของความรบัผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้(accountability) 
ต่อมาพระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.  2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.

2545 ไดร้ะบุใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประกอบกบัพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการ กาํหนดใหส้าํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย 

แผนพฒันา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ และ

แผนการศึกษาแหง่ชาติ สนับสนุนทรพัยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา  โดยคาํนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวชิาการของสถานศึกษาระดบั

ปริญญาตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษาแต่ละแหง่และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง สาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าท่ีรว่มกบัสถานศึกษาในการจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานท่ี 1 

คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึง

ประสงคท์ั้งในฐานะพลเมือง

และพลโลก 

มาตรฐานท่ี 2 

แนวทางการจดัการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 

แนวการสรา้งสงัคมแห่ง 

การเรียนรู/้สงัคมแห่ง

ความรู ้

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 
มาตรฐาน 

ดา้นคุณภาพ

 

มาตรฐานดา้นการบริหาร

จดัการการอุดมศึกษา 
มาตรฐานดา้นการสรา้งและ

พฒันาสงัคมฐานความรู ้

และสงัคมแห่งการเรียนรู ้

หลกัเกณฑก์าํกบั

มาตรฐาน รวมถึง

มาตรฐานสถาบนัอุดม 

ศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

การประกนัคุณภาพภายใน ภายใตต้วับ่งชี้ ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้น 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีไดคุ้ณภาพ 
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กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา  
 

หลงัจากท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.  2542 มีผลบงัคบัใช ้สาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวทิยาลยัเดิม ) ในฐานะหน่วยงานตน้สงักดัท่ีทาํหน้าท่ีกาํกบั

ดแูลสถาบนัอุดมศึกษาไดเ้สนอระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาใหค้ณะรฐัมนตรีพิจารณาเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แหง่พระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว ซ่ึงคณะรฐัมนตรีในการประชุมเม่ือวนัท่ี  21 

มีนาคม 2543 ไดมี้มติเห็นชอบกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสาํนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (ทบวงมหาวทิยาลยัเดิม ) ซ่ึงต่อมาไดจ้ดัทาํเป็นประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เร่ือง ระบบ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2545 เพ่ือใชเ้ป็นแนว

ปฏิบติั สาระสาํคญัของประกาศฉบบัน้ีระบุใหท้บวงมหาวทิยาลยัสนับสนุนและส่งเสริม

สถาบนัอุดมศึกษาจดัทาํระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลกัของ

สถาบนัอุดมศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใหมี้การประเมินผลและติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานตน้สงักดัท่ีมี

หน้าท่ีกาํกบัดแูลสถาบนัการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอ้มสาํหรบัการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

รวมถึงสนับสนุนใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาข้ึนในแต่ละคณะ

วชิาหรือสถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์แนวทาง วธีิการตรวจสอบและประเมิน

ระบบกลไกและประเมินผลการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวชิาหรือ

สถาบนัอุดมศึกษา  
หลงัจากดาํเนินการตามประกาศฉบบัปี พ.ศ. 2545 ไประยะหน่ึง สาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจ้ดัทาํ กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546 เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ  พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  ในมาตรา  5 

และมาตรา  47 วรรคสอง  โดยสาระสาํคญัเก่ียวกบัระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในของกฎกระทรวงฉบบัน้ียงัคงไวต้ามประกาศทบวงมหาวทิยาลยัฯ  พ.ศ. 2545  ซ่ึงสาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถื้อปฏิบติัมาอยา่งต่อเน่ือง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้

ออกกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

แทนฉบบัเดิม โดยรวมการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดบัไวใ้นฉบบั

เดียวกนัมีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาทาํหน้าท่ีหลกั 2 ประการ คือ  

1. วางระเบียบหรือออกประกาศกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนั

คุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาการประกนัคุณภาพภายใน

ระดบัอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. เสนอแนะแนวทางปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาแกส่ถานศึกษา โดยนําผลการ

ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

นอกจากน้ี ยงัมีการปรบัเปล่ียนใหร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในประกอบดว้ย การ

ประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ และกาํหนดใหห้น่วยงานตน้

สงักดัจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยา่งน้อยหน่ึงครั้งในทุกสามปีและแจง้ผลให้

สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ

สาธารณชน  

7 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



 หลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 หลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงใหพิ้จารณาจาก

ประเด็นต่อไปน้ี 
1. ระบบการประกนัคุณภาพภายในของคณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดย

คาํนึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนด 

2. ผลการปฏิบติังานของคณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามระบบการประกนั

คุณภาพภายในท่ีกาํหนดไว ้

3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาํเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 

วิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงใหใ้ชแ้นวปฏิบติัดงัน้ี 
1. ใหค้ณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัใหมี้หน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ี

รบัผิดชอบการดาํเนินการดา้นการประกนัคุณภาพข้ึน โดยมีหน้าท่ีพฒันา บริหารและติดตามการ

ดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  ตลอดจนประสานกบัหน่วยงานภายนอก เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่

การจดัการศึกษาจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ใหค้ณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน  

เพ่ือใชก้าํกบั ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพภายใตก้รอบนโยบาย

และหลกัการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

3. ใหค้ณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาดาํเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพ

ภายใน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 

4. ใหค้ณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัใหมี้ระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ

ขององคป์ระกอบต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิตบณัฑิต ดงัน้ี  (1) หลกัสตูรการศึกษาในสาขาวชิาต่างๆ (2) 

คณาจารยแ์ละระบบการพฒันาคณาจารย ์(3) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) หอ้งสมุดและ

แหล่งการเรียนรูอ่ื้น (5) อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดลอ้มในการเรียนรูแ้ละบริการการศึกษา

(7) การวดัผลการศึกษาและสมัฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องคป์ระกอบอ่ืนตามท่ีแต่ละ

สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาเห็นสมควร 

ทั้งน้ี ใหแ้ต่ละคณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัใหมี้ระบบการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามท่ีเห็นสมควร โดยใหส้าํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริม

และสนับสนุนใหมี้การพฒันาดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัคณะวชิาของสถานศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 

การรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ระบบการประกนัคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีคณะ

วชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาตอ้งดาํเนินการอยา่งมีระบบและต่อเน่ืองสถานศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาตอ้งจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ สภา

สถาบนั  หน่วยงานตน้สงักดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้

สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ  พ.ศ. 2542 แกไ้ข

เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

8 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



การติดตามตรวจสอบของตน้สงักดั 

ใหห้น่วยงานตน้สงักดัของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาน้ันอยา่งน้อยหน่ึงครั้งในทุกสามปีและแจง้ผลใหส้ถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาทราบ

รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

 

แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

สถาบนัอุดมศึกษาอาจพฒันาระบบประกนัคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัระดบัการ

พฒันาของสถาบนั  โดยอาจเป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชก้นัแพรห่ลายในระดบัชาติหรื อนานาชาติ 

หรือเป็นระบบเฉพาะท่ีสถาบนัพฒันาข้ึนเอง  แต่ไม่วา่จะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะตอ้งมี

กระบวนการทาํงานท่ีเร่ิมตน้จากการวางแผน การดาํเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการ

ปรบัปรุงพฒันา ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารดาํเนินภารกิจของสถาบนับรรลุเป้าประสงคแ์ละมีพฒันาการอยา่ง

ต่อเน่ือง  ขณะเดียวกนัก็เป็นหลกัประกนัแก่สาธารณชนใหม้ัน่ใจวา่สถาบนัอุดมศึกษาสามารถสรา้ง

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

มาตรฐาน ตวับ่งช้ีและเกณฑป์ระเมินคุณภาพ 

มาตรฐาน เป็นกรอบสาํคญัในการดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ

อุดมศึกษา อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ยงัตอ้งดาํเนินการใหไ้ดต้ามมาตรฐาน

และหลกัเกณฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ  เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมิน

คุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบติัราชการตามมิติดา้นต่างๆ ของสาํนักงานคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวทิยาลยัของรฐั เป็นตน้  

ตวับ่งช้ีเป็นขอ้กาํหนดของการประกนัคุณภาพภายในท่ีพฒันาข้ึนในองคป์ระกอบคุณภาพ 

9 ดา้นท่ีมีความครอบคลุมพนัธกิจหลกั 4 ประการของการอุดมศึกษาและพนัธกิจสนับสนุน ไดแ้ก่ (1) 

ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ (2) การผลิตบณัฑิต (3) กิจกรรมการพฒันา

นักศึกษา (4) การวจิยั (5) การบริการทางวชิาการแก่สงัคม (6) การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

(7) การบริหารและการจดัการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพ ซ่ึงตวับ่งช้ีดงักล่าวสามารถช้ีวดัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานและหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบคุณภาพน้ันๆ ไดท้ั้งหมด ดงัน้ัน คู่มือฉบบัน้ี

จึงไดพ้ฒันาตวับ่งช้ีท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจาํเป็นตอ้งใชป้ระเมินคุณภาพภายใน ทั้งตวับ่งช้ีท่ีใชป้ระเมิน

ปัจจยันําเขา้ กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลพัธ ์ 
การพฒันาตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา    มีหลกัการ

สาํคญั 6 ประการ คือ  

1. ตวับ่งช้ีพฒันาข้ึนภายใตอ้งคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้นท่ีมีความครอบคลุมพนัธกิจหลกั 

4 ประการของการอุดมศึกษาและพนัธกิจสนับสนุนซ่ึง มีความสอดคลอ้งกบั หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดใน

กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
2. ตวับ่งช้ีตอบสนองเจตนารมณ์แหง่พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข

เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2545  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-

9 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



2565)มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา  กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสอดคลอ้งไปใน

ทิศทางเดียวกบัตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใตห้ลกัการสาํคญั คือ ไม่ใหเ้ป็น

ภาระซํ้าซอ้นในการปฏิบติังานแก่สถาบนัอุดมศึกษา 
3. ตวับ่งช้ีประเมินปัจจยันําเขา้ กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลพัธ ์โดยตวับ่งช้ีผลผลิตและ

ผลลพัธจ์ะมีทั้งท่ี สกอ.พฒันาข้ึนและตวับ่งช้ีท่ี สมศ.ใชใ้นการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งน้ี เพ่ือความ

เช่ือมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกนัคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพ่ือรองรบัการประเมิน

ภายนอกของ สมศ.  
4. ตวับ่งช้ีมีความสมดุลระหวา่งมุมมองการบริหารจดัการทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นนักศึกษา

และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเงิน และดา้นบุคลากร การเรียนรูแ้ละ

นวตักรรม 
5. จาํนวนตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนเป็นเพียงจาํนวนตวับ่งช้ีขั้นตํา่ สถาบนัอุดมศึกษาสามารถ

เพ่ิมเติมตวับ่งช้ีและเกณฑไ์ดต้ามความเหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของสถาบนั  
6. เกณฑท่ี์พฒันาข้ึนมีทั้งประเภทเกณฑม์าตรฐานทัว่ไปท่ีใชก้บัทุกกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา 

และเกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ กลุ่ม ข สถาบนัท่ีเน้นระดบัปริญญา

ตรีกลุ่ม ค 1 สถาบนัเฉพาะทางท่ีเน้นระดบับณัฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบนัเฉพาะทางท่ีเน้นระดบั

ปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบนัท่ีเน้นการวจิยัขั้นสงูและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะ

ระดบัปริญญาเอกตามนิยามท่ีกาํหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐาน

สถาบนัอุดมศึกษา 

วิธีการพฒันาตวับ่งช้ี 
1. ศึกษากฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

1.1 พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2545 

1.2  กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 2553 

1.3  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)  

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.4   มาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2547 สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
1.5   มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.6   มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.7   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  สาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.8   เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  สาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.9  มาตรฐานและตวับ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดบัอุดมศึกษาของ

สาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  
2. วเิคราะหแ์ละประมวลขอ้มลูจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนํามาพฒันา ตวับ่งช้ี โดย

จาํแนกตามปัจจยันําเขา้ กระบวนการ ผลผลิตและผลลพัธ ์โดยใชอ้งคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้นท่ี

10 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



ครอบคลุมพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพฒันาตวับ่งช้ี เพ่ือใหส้ามารถวดัคุณภาพ

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ไดค้รบทุกมาตรฐาน 

3. กาํหนดตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษาท่ีเป็นตวับ่งช้ีดา้น

ปัจจยันําเขา้ ตวับ่งช้ีดา้นกระบวนการ และตวับ่งช้ีดา้นผลผลิตและผลลพัธ ์ซ่ึงมีความครอบคลุมทุก

องคป์ระกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา  ทั้งน้ีการ

กาํหนดตวับ่งช้ีเป็น 2 ประเภท คือ ตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพและตวับ่งช้ีเชิงปริมาณ ดงัน้ี 

3.1 ตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑม์าตรฐานเป็นขอ้ ๆ กาํหนดเกณฑก์าร

ประเมินตวับ่งช้ีเป็น 5 ระดบั  มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5  การประเมินจะนับจาํนวนขอ้และระบุวา่ผลการ

ดาํเนินงานไดก่ี้ขอ้ ไดค้ะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ดาํเนินการใดๆ หรือดาํเนินการไม่ครบท่ีจะได ้1 คะแนน 

ใหถื้อวา่ได ้0 คะแนน 
3.2 ตวับ่งช้ีเชิงปริมาณอยูใ่นรปูของรอ้ยละหรือค่าเฉล่ีย กาํหนดเกณฑก์ารประเมิน

เป็นคะแนนระหวา่ง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม)  สาํหรบัการแปลงผลการดาํเนินงาน

ตามตวับ่งช้ี (ซ่ึงอยูใ่นรปูรอ้ยละหรือค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนนทาํโดยการเทียบบญัญติัไตรยางศ ์ โดยท่ีแต่

ละตวับ่งช้ีจะกาํหนดค่ารอ้ยละหรือค่าเฉล่ียท่ีคิดเป็นคะแนน 5 ไว ้ 
4. ตรวจสอบความสมดุลของตวับ่งช้ีท่ีกาํหนดตามมุมมองการบริหารจดัการทั้ง 4 ดา้น 

คือ ดา้นนักศึกษาและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเงิน และดา้นบุคลากร การ

เรียนรูแ้ละนวตักรรม 
เกณฑก์ารประเมินเป็นมาตรวดัของแต่ละตวับ่งช้ีซ่ึงพฒันาจากเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัท่ีเป็น

มาตรฐานซ่ึงกาํหนดโดยสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ 

สมศ. ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั 
กลไกการประกนัคุณภาพ 

ในดา้นของกลไกการประกนัคุณภาพ ผูท่ี้มีความสาํคญัส่งผลใหก้ารดาํเนินงานประสบ

ความสาํเร็จและนําไปสู่การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองคือ คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหาร

สงูสุดของสถาบนัท่ีจะตอ้งใหค้วามสาํคญัและกาํหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีชดัเจน

และเขา้ใจรว่มกนัทุกระดบั โดยมอบหมายใหห้น่วยงานหรือคณะกรรมการรบัผิดชอบในการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง หน้าท่ีสาํคญัประการหน่ึงของ

คณะกรรมการหรือหน่วยงานน้ี คือ การจดัระบบประกนัคุณภาพพรอ้มทั้งตวับ่งช้ีและเกณฑก์าร

ประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสาํหรบัสถาบนั ระบบประกนัคุณภาพท่ีใชต้อ้งสามารถเช่ือมโยงใหเ้กิด

คุณภาพของการปฏิบติังาน ตั้งแต่ระดบับุคคล ระดบัภาควชิาหรือสาขาวชิา ระดบัคณะวชิาไปจนถึง

ระดบัสถาบนั โดยอาจจาํเป็นตอ้งจดัทาํคู่มือคุณภาพในแต่ละระดบัเพ่ือกาํกบัการดาํเนินงาน แต่ท่ี

สาํคญัคณะกรรมการหรือหน่วยงานน้ีตอ้งประสานงานและผลกัดนัใหเ้กิดระบบฐานขอ้มลูและ

สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใชง้านรว่มกนัไดใ้นทุกระดบั 
ระบบฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศ 

การวเิคราะหแ์ละวดัผลดาํเนินงานเป็นส่ิงจาํเป็นในกระบวนการประกนัคุณภาพ การวดั

และวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานจะไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก

ฐานขอ้มลูและระบบสารสนเทศท่ีเป็นจริง ถกูตอ้งตรงกนัทุกระดบัตั้งแต่ระดบับุคคล ภาควชิา คณะวชิา 

และสถาบนั ตลอดจนเป็นขอ้มลูท่ีสามารถเรียกใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงัน้ัน ระบบสารสนเทศท่ีดี มี

ประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจยัสาํคญัยิง่ท่ีจะส่งผลต่อความสาํเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษา และ

11 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



ส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดาํเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฎิบติังานประจาํ การตรวจสอบ

ประเมิน ตลอดจนถึงการปรบัปรุงและพฒันา 
 

การเช่ือมโยงระหว่างการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน

คุณภาพภายนอก 
 

ตามมาตรา 48 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบั  

ท่ี 2) พ.ศ. 2545 ระบุวา่ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาและใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

การศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีมาตรา 49 ของพระราชบญัญติัฉบบัเดียวกนัระบุถึง

การประเมินคุณภาพภายนอกไวว้า่ “ใหมี้สาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามี

ฐานะเป็นองคก์ารมหาชนทาํหน้าท่ีพฒันาเกณฑ ์วธีิการประเมินคุณภาพภายนอก และทาํการ

ประเมินผลการจดัการศึกษาเพ่ือใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 
จากขอ้มลูขา้งตน้จะเห็นวา่การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการควบคุมดแูลปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานเพ่ือนําไปสู่การพฒันา

ปรบัปรุงคุณภาพอยา่งสมํา่เสมอดว้ยเหตุน้ีระบบประกนัคุณภาพภายในจึงตอ้งดแูลทั้งปัจจยันําเขา้ 

(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลพัธ ์ (output/outcome) ซ่ึงต่างจากการประเมิน

คุณภาพภายนอกท่ีเน้นการประเมินผลการจดัการศึกษา ดงัน้ัน ความเช่ือมโยงระหวา่งการประกนั

คุณภาพภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นส่ิงจาํเป็น โดยไดเ้ช่ือมโยงใหเ้ห็นจากแผนภาพ

ท่ี 1.2 
 

แผนภาพที่ 1.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกบัการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอ้มลูป้อนกลบั 

การประเมิน

ตนเองของ

สถาบนั 

 

การตรวจ

เยี่ยม 

รายงาน 

ผลการ

ประเมิน 

การ

ติดตามผล 

ขอ้มลูป้อนกลบั  

การประกนัคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

การปฏิบติังาน

ของสถาบนั  

 

 
 

 

 

 

ติดตามตรวจสอบโดยตน้สงักดัทุก 3 ปี 

 

รายงานประจาํปี 

12 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



 

จากแผนภาพท่ี 1.2 จะเห็นวา่ เม่ือสถาบนัอุดมศึกษามีการดาํเนินการประกนัคุณภาพ

ภายในแลว้จาํเป็นตอ้งจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในซ่ึงเป็นผลจากการ

ประกนัคุณภาพภายในหรือเรียกวา่ รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) เพ่ือ

นําเสนอสภาสถาบนั หน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เอกสาร

ดงักล่าวจะเป็นเอกสารเช่ือมโยงระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัการติดตามตรวจสอบ

ของตน้สงักดัและการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา(องคก์ารมหาชน)หรือสมศ. ดงัน้ัน สถาบนัอุดมศึกษาจาํเป็นตอ้งจดัทาํรายงานการประเมิน

ตนเองท่ีมีความลุ่มลึก สะทอ้นภาพท่ีแทจ้ริงของสถาบนัในทุกองคป์ระกอบคุณภาพ  

13 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



บทท่ี 2 

การประกนัคณุภาพภายใน 

ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา วิทยาลยัฯ 

 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา  ตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยการดาํเนินงานแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2539-2542) พฒันาระบบและ

กลไกการประกนัคุณภาพ และการ สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและบุคลากร  รวมทั้ง

จดัใหมี้คณะกรรมการ ประกนัคุณภาพการศึกษา  และหน่วยงาน ท่ีรบัผิดชอบการดาํเนินงาน  

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2542-2544) ส่งเสริมสนับสนุนใหค้ณะ/หน่วยงานดาํเนินการตามระบบและ

กลไกการประกนัคุณภาพ โดยจดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา  พฒันาผูบ้ริหารและ

บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2545-2548) คณะ/หน่วยงาน ดาํเนินการตามระบบ

ประกนัคุณภาพภายใน แต่มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ภายในบางคณะ/หน่วยงาน  ระยะ

ที่ 4 (พ.ศ. 2549-2553) ทุกคณะ/หน่วยงานดาํเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน คือ มีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน รวมทั้งนํา

ผลการประเมินมาปรบัปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   โดยมหาวิทยาลยัรบัการประเมินคุณภาพ

ภายในครั้งแรกปีการศึกษา 2550 และรบัการประเมินคุณภาพนอก จาํนวน 3 รอบ โดยรอบ

แรกเป็นผลงานรอบปีการศึกษา 2546  รอบสองเป็นผลงานรอบปีการศึกษา 2549  และรอบ

สามเป็นผลงานรอบปี 2552 - 2554 

 

วตัถุประสงค ์
 

เพ่ือใหม้หาวทิยาลยั /คณะ /วทิยาลยั /กลุ่มวชิา และหน่วยงานเทียบเท่าไดพ้ฒันา

คุณภาพ ตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีมหาวทิยาลยัพฒันาข้ึน เพ่ือใหมี้ความ

สอดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานท่ีสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดไวใ้นคู่มือ

ประกนัคุณภาพภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบบัเดือนกรกฎาคม 2553) ซ่ึงแนวทางการ

ดาํเนินงานและพฒันาคุณภาพการศึกษาดงักล่าว สอดคลอ้งกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป และความ

เคล่ือนไหวดา้นคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาต่างๆ อาทิ กรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐาน

14 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



สถาบนัอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสามท่ีจะเร่ิมตน้ในปี   2554 จนถึงปี 2558 
 

วงรอบการประเมิน 
 

ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557) 

 

 

รายการตวับ่งช้ีเพ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน                                                      
ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ปีการศึกษา 2556  ( 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 
 

องคป์ระกอบและตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ี ประเภทตวับ่งช้ี 

2. การผลิตบณัฑิต   

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสตูร สกอ. กระบวนการ 

       2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย   

             สนับสนุน 

สกอ. กระบวนการ 

2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้ม  

การเรียนรู ้

สกอ. ปัจจยันําเขา้ 

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน สกอ. กระบวนการ 

2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตาม 

คุณลกัษณะของบณัฑิต 

สกอ. กระบวนการ 

2.8 ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรม  

      จริยธรรมท่ีจดัใหก้บันักศึกษา 

สกอ. ผลผลิต 

3. กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา   

3.1 ระบบและกลไกการใหค้าํปรึกษาและบริการดา้น

ขอ้มลูขา่วสาร 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา                      

สกอ. 
 

   สกอ.            

กระบวนการ  
 

กระบวนการ 

4. การวิจยั    

4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองาน

สรา้งสรรค ์

สกอ. กระบวนการ 

5. การบริการทางวิชาการแก่สงัคม   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สงัคม สกอ. กระบวนการ 

15 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



องคป์ระกอบและตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ี ประเภทตวับ่งช้ี 

6. การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม   

6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม สกอ. กระบวนการ 

9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ   

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน สกอ. กระบวนการ 

 
 
 
 

 โครงสรา้งการบริหารงานประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 ปีการศึกษา 2556 เริ่มวนัท่ี 1 ตลุาคม 2553 – ปัจจุบนั 

 
 

สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะทํางานพัฒนาระบบและกลไก

การประเมินคุณภาพภายใน

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ

เครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

สภามหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย
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    โครงสรา้งการบริหารงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

        วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

    ปีการศึกษา 2556 ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แนวทางการประกนัคุณภาพ  ปีการศึกษา 2556 

 

 แนวทางการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ประจาํปีการศึกษา 2556   มุ่งพฒันา

คุณภาพใหส้อดรบักบัจุดเน้นของวทิยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข  และเตรียมความพรอ้ม

เพ่ือรบัการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  และมุ่งพฒันาคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้

อยา่งต่อเน่ือง  ทั้งน้ีวทิยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข  ไดมี้แนวทางการประกนัคุณภาพ ดงัน้ี  

1. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ยดึองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีของสาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จาํนวน 23 ตวับ่งช้ี , ตวับ่งช้ีของสาํนักงานรบัรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  และตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ของวทิยาลยัฯ   

อีก 1 ตวับ่งช้ี รวมจาํนวนตวับ่งช้ี 43 ตวับ่งช้ี 

 

 

คณะกรรมการประจาํวิทยาลยัฯ 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  

 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

คณะกรรมการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง

และจดัเก็บหลกัฐาน วทิยาลยัฯ 

งานประกนัคุณภาพฯ วทิยาลยัฯ 

สาํนักงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 ระดบัมหาวทิยาลยัฯ 
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ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา  ตวับ่งช้ีของศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาซ่ึงเป็นตวับ่งช้ี (สกอ.) 

จาํนวน 12 ตวับ่งช้ี เน้นระบบและกลไก  ซ่ึงในแต่ละตวับ่งช้ี ไม่ไดบ้งัคบัใหศ้นูย์

แพทยศาสตรศึกษา ตอ้งดาํเนินการครบทุกขอ้ เน่ืองจากเกณฑข์อ้ยอ่ยในแต่ละตวับ่งช้ีตอ้ง

ดาํเนินการภายใตว้ทิยาลยัฯ มหาวทิยาลยัฯ จึงจะสามารถดาํเนินการได ้

2. ปรบัปรุงโครงสรา้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ  ประกอบดว้ย คณะกรรมการประกนั

คุณภาพการศึกษา ระดบัวทิยาลยัฯ  และคณะกรรมการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง

และจดัเก็บหลกัฐาน วทิยาลยัฯ  เพ่ือทาํหน้าท่ีพฒันา บริหารและติดตามการดาํเนินงาน

ประกนัคุณภาพภายใน 

3. การพฒันาบุคลากรภายในวทิยาลยัฯ ใหมี้ส่วนรว่มในการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

วทิยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 

4. จดัทาํแผนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในระบบ

ประกนัคุณภาพ การติดตามและตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน 

5. การติดตามประเมินผล ดาํเนินการตามรอบระยะเวลา 3  6  9 และ 12 เดือน 

6. การประเมินคุณภาพ กาํหนดใหมี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดบักลุ่มวชิา                         

(รวมทั้งศนูยแ์พทยศาสตรศึกษา)  วทิยาลยั และมหาวทิยาลยั   ในระหวา่งเดือน           

พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 

7. การนําผลประเมินไปปรบัปรุงและพฒันา  ในรอบปีการศึกษาถดัไป 

 

 
 

อตัลกัษณแ์ละเอกลกัษณ ์วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 

 

อตัลกัษณ ์

“สรา้งสรรค ์สามคัคี สาํนึกดีต่อสงัคม” 

 

เอกลกัษณ ์

“ภมิูปัญญาทางดา้นสุขภาพ แหง่ภมิูภาคลุ่มน้ําโขง” 
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แผนการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข              

ปีการศึกษา 2556            

   

 ลาํดบั รายการกิจกรรม 

มิ
.ย

.5
6

 

ก.
ค

.5
6

 

ส
.ค

.5
6

 

ก.
ย.

5
6

 

ต
.ค

.5
6

 

พ
.ย

.5
6

 

ธ.
ค

.5
6

 

ม
.ค

.5
7

 

ก.
พ

.5
7

 

มี
.ค

.5
7

 

เม
.ย

.5
7

 

พ
.ค

.5
7

 

มิ
.ย

.5
7 

1 ประเมินคุณภาพภายใน ระดบัวทิยาลยั  

ปีการศึกษา 2555 

             

2 ประเมินคุณภาพภายใน ระดบั

มหาวทิยาลยั ปีการศึกษา 2555 

             

3 แต่งตั้งกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษา ระดบัวทิยาลยั, กรรมการ

จดัทาํSARและจดัเก็บหลกัฐาน 

วทิยาลยัฯ  

             

4 จดัทาํนโยบายและแผนดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษา วทิยาลยัฯ 

             

5 กาํหนดคา่เป้าหมาย อตัลกัษณ ์

วทิยาลยัฯ  ในเกณฑม์าตรฐานของ 

สกอ. และ สมศ. 

             

6 ปรบัปรุงโครงสรา้งกรรมการประกนั

คุณภาพ วทิยาลยัฯ 

             

7 ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ 

วทิยาลยัฯ 

             

8 กิจกรรม แนะนําการเขียนรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR)  และการจดัเก็บ

เอกสารหลกัฐาน ศนูยแ์พทยศาสตร

ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

             

9 กาํกบั ติดตาม การดาํเนินงานการ

ประกนัคุณภาพ วยิาลยัฯ 

      

 

       

10 ประเมินคุณภาพภายใน ระดบักลุ่มวชิา    

ปีการศึกษา 2556 (รวมศนูย์

แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพ

สิทธิประสงค ์และศนูยแ์พทยศาสตร

ศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ)  

             

11 ประเมินคุณภาพภายใน ระดบัวทิยาลยัฯ  

ปีการศึกษา 2556 

             

12 นําผลการประเมินไปจดัทาํแผนพฒันา

คุณภาพ 

             

19 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



 

บทท่ี 3 

องคป์ระกอบคณุภาพ  

ตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมิน 
  

 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 
 

หลกัการ 
 

พนัธกิจท่ีสาํคญัท่ีสุดของสถาบนัอุดมศึกษาคือ การผลิตบณัฑิต หรือ การจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีความรูใ้นวชิาการและวชิาชีพ มีคุณลกัษณะตามหลกัสตูรท่ีกาํหนด การเรียน

การสอนในยุคปัจจุบนัใชห้ลกัการของการจดักระบวนการเรียนรูท่ี้เน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั ดงัน้ัน พนัธกิจ

ดงักล่าวจึงเก่ียวขอ้งกบัการ บริหารจดัการหลกัสตูรและการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแต่การ กาํหนดปัจจยั

นําเขา้ท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนด ประกอบดว้ยการมีอาจารยท่ี์มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน

หลกัสตูร มีกระบวนการบริหารจดัการการเรียนการสอนท่ีอาศยัหลกัการรว่มมือรวมพลงัของทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 

ดงัน้ันจึงจาํเป็นตอ้งมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคป์ระกอบต่าง ๆ 

ท่ีใชใ้นการผลิตบณัฑิต ไดแ้ก่ 

ก. หลกัสตูรการศึกษาในสาขาวชิาต่าง ๆ 
ข. คณาจารยแ์ละระบบการพฒันาอาจารย ์
ค. ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 
ง. หอ้งสมุดและแหล่งการเรียนรูอ่ื้น 

จ. อุปกรณ์การศึกษา 

ฉ. สภาพแวดลอ้มในการเรียนรูแ้ละบริการการศึกษา 

ช. การวดัผลการศึกษาและสมัฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 

ซ. องคป์ระกอบอ่ืนตามท่ีแต่ละสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามท่ี

กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กาํหนด 
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มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2(พ.ศ.  2551-2565) สาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 

2551 

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. กฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา          

พ.ศ. 2553 

9. แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

10. เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สาํนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา สาํนักงานรบัรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)(สมศ.) 

 

ตวับ่งช้ีจาํนวน 6 ตวับ่งช้ี คือ 
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสตูร 

2.4  ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน 

2.5  หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 

2.8 ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัใหก้บันักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

21 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



ตวับ่งช้ีที่ 2.1  : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร  
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 

 

คาํอธิบายตวับ่งช้ี  : 
 

สถาบนัอุดมศึกษามีหน้าท่ีพฒันาหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั ปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ 

พนัธกิจและความพรอ้มของสถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้นวชิาการและวชิาชีพ

ของสงัคม มีการประเมินหลกัสตูรอยา่งสมํา่เสมอตามหลกัเกณฑแ์ละตวับ่งช้ีของการประกนัคุณภาพ

หลกัสตูร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลกัสตูรอยา่งมีประสิทธิภาพและมีการปรบัปรุงหลกัสตูรให้

ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 

 

เกณฑม์าตรฐาน : 
 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสตูรใหม่และปรบัปรุงหลกัสตูรตามแนวทางปฏิบติัท่ี

กาํหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลกัสตูรตามแนวทางปฏิบติัท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

3. ทุกหลกัสตูรมีการดาํเนินงาน ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศึกษา 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ  (การดาํเนินงานตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ หมายถึง ตอ้งมีการประเมินผลตาม “ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานตามประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวชิา เพ่ือการประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการเรียนการสอน ” กรณีท่ี

หลกัสตูรใดยงัไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวชิา ใหป้ระเมินตามตวับ่งช้ีกลางท่ีกาํหนด

ในภาคผนวก ก) สาํหรบัหลกัสตูรสาขาวชิาชีพ ตอ้งไดร้บัการรบัรองหลกัสตูรจากสภาหรือองคก์ร

วชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

(หมายเหตุ : สาํหรบัหลกัสตูรเก่าหรือหลกัสตูรปรบัปรุง ท่ียงัไม่ไดด้าํเนินการตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ ก่อนปีการศึกษา 2555 ใหย้ดึตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

4. มีคณะกรรมการรบัผิดชอบควบคุมกาํกบัใหมี้การดาํเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 

และ ขอ้ 3 ขา้งตน้ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการประเมินหลกัสตูรทุกหลกัสตูรอยา่งน้อยตาม

กรอบเวลาท่ีกาํหนดในเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรฯ กรณี หลกัสตูร ท่ีดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ จะตอ้งควบคุมกาํกบัใหก้ารดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีในขอ้ 3 ผ่านเกณฑ์

การประเมิน 5 ขอ้แรกและอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 ของตวับ่งช้ีท่ีกาํหนดในแต่ละปีทุกหลกัสตูร 
5. มีคณะกรรมการรบัผิดชอบควบคุมกาํกบัใหมี้การดาํเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 

และ ขอ้ 3 ขา้งตน้ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษาและมีการพฒันาหลกัสตูรทุกหลกัสตูรตามผลการประเมิน

ในขอ้ 4 กรณีหลกัสตูรท่ีดาํเนินงานตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ จะตอ้ง

22 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



ควบคุมกาํกบัใหก้ารดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีในขอ้ 3 ผ่านเกณฑก์ารประเมินครบ ทุกตวับ่งช้ีและทุก

หลกัสตูร 
 

เกณฑก์ารประเมิน: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 

 

 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.4  : ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน  
 

ชนิดของตวับ่งช้ี  : กระบวนการ  

 
คาํอธิบายตวับ่งช้ี  : 
 

การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั จาํเป็นตอ้งมีการบริหารและพฒันา

คณาจารยอ์ยา่งเหมาะสมทั้งในดา้นเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรูแ้ละการใชส่ื้อการสอนท่ี

ทนัสมยั รวมทั้งมีการปรบักระบวนการการเรียนการสอนโดยใชผ้ลการเรียนและขอ้มลูจากความ

คิดเห็นของผูเ้รียน นอกจากน้ัน ยงัจาํเป็นตอ้งมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบั     

พนัธกิจและเป้าหมายของสถาบนั 

 

เกณฑม์าตรฐาน :  
 

1. มีแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยท์ั้งดา้นวชิาการ เทคนิคการสอนและการ

วดัผล และมีแผนการบริหารและพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวเิคราะหข์อ้มลูเชิงประจกัษ์ 
2. มีการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนท่ี

กาํหนด 
3. มีสวสัดิการเสริมสรา้งสุขภาพท่ีดี และสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากร

สายสนับสนุนสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูแ้ละทกัษะท่ีได้

จากการพฒันามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนรูข้องนักศึกษา ตลอดจนการ

ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. มีการใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน และดแูลควบคุม

ใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบติั 
6. มีการประเมินผลความสาํเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละ

บุคลากรสายสนับสนุน  

23 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



7. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรบัปรุงการบริหารและการพฒันา

คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน 
 

เกณฑก์ารประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ้ 

 

 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.5 : หอ้งสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้  
 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ปัจจยันาํเขา้  

 

คาํอธิบายตวับ่งช้ี  : 
 

นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบนัอุดมศึกษาควรจดับริการดา้นกายภาพอยา่ง

ครบถว้น โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน เช่น ส่ือเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา หอ้งสมุดและแหล่งการเรียนรูอ่ื้นๆ การบริการดา้นงานทะเบียน การบริการนักศึกษา

นานาชาติ เป็นตน้ นอกจากน้ัน ยงัจาํเป็นตอ้งมีสภาพแวดลอ้มและการบริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริม

คุณภาพชีวติของนักศึกษา เช่น ส่ิงแวดลอ้มในสถาบนั หอพกันักศึกษา หอ้งเรียน สถานท่ีออกกาํลงั

กาย บริการอนามยั การจดัจาํหน่ายอาหาร เป็นตน้ 

 

เกณฑม์าตรฐาน  : 
 

1. มีการจดัการหรือ จดับริการ เพ่ือใหนั้กศึกษามี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใชใ้นอตัราไม่สงูกวา่

8FTESต่อเคร่ือง 

2. มีบริการหอ้งสมุด และแหล่งเรียนรูอ่ื้นๆ ผ่านระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  และมีการ

ฝึกอบรมการใชง้านแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

3. มีบริการดา้นกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนและการพฒันานักศึกษา

อยา่งน้อยในดา้นหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตในระบบไร้

สาย 

4. มีบริการส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นอ่ืน ๆ อยา่งน้อยในดา้นงานทะเบียนนักศึกษา

ผ่านระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร ์การบริการอนามยัและการรกัษาพยาบาล การจดัการหรือจดับริการ

ดา้นอาหาร และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 

อยา่งน้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบกาํจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกนั

อคัคีภยัในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

24 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการ ในขอ้ 2 – 5 ทุกขอ้ไม่ตํา่กวา่ 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพ ในขอ้ 6 มาใชเ้ป็นขอ้มลูในการ พฒันาการจดับริการ

ดา้นกายภาพท่ีสนองความตอ้งการของผูร้บับริการ 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ้ 

 

 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.6 : ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน  
 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ  
 

คาํอธิบายของตวับ่งช้ี  : 
 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งเป็นไปตามแนวทางท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติั

การศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีการ

จดัรปูแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยดืหยุน่ โดยการมีส่วนรว่มจากบุคคล สถาบนั หรือ

ชุมชนภายนอก มีการจดักระบวนการเรียนรูท่ี้คาํนึงถึงความแตกต่างเฉพาะตวัของนักศึกษา ซ่ึงเป็น

เร่ืองท่ีสาํคญัมากต่อความสนใจใฝ่รูแ้ละต่อศกัยภาพในการแสวงหาความรูข้องนักศึกษา เช่น การเปิด

โอกาสใหนั้กศึกษาไดค้น้ควา้วจิยัโดยอิสระในรปูโครงการวจิยัส่วนบุคคล การจดัใหมี้ชัว่โมงเรียนใน

ภาคปฏิบติั ในหอ้งปฏิบติัการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอยา่งพอเพียง มีการจดัสมัมนา 

จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ จดัทาํโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือขา่ยคอมพิวเตอร ์(Internet)และมี

หอ้งสมุดและระบบสืบคน้ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสท่ี์พียงพอสาํหรบัการศึกษาหาความรูเ้พ่ิมเติมไดด้ว้ย

ตนเอง 

 

เกณฑม์าตรฐาน : 
 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั

ทุกหลกัสตูร 
2. ทุกรายวชิาของหลกัสตูรมีรายละเอียดของรายวชิา และของประสบการณ์ภาคสนาม    

(ถา้มี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกาํหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
3. ทุกหลกัสตูรมีรายวชิาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้

จากการปฏิบติัทั้งในและนอกหอ้งเรียนหรือจากการทาํวจิยั 

25 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



4. มีการใหผู้มี้ประสบการณ์ทางวชิาการหรือวชิาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขา้

มามีส่วนรว่มในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสตูร 
5. มีการจดัการเรียนรูท่ี้พฒันาจากการวจิยั หรือจากกระบวนการจดัการความรูเ้พ่ือ

พฒันาการเรียนการสอน 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูทุ้กรายวชิา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละรายวชิา

ตอ้งไม่ตํา่กวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการพฒันาหรือปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรูทุ้กรายวชิา ตามผลการประเมินรายวชิา 
 

เกณฑก์ารประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ้ 

 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.7 : ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต  
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  

 
คาํอธิบายของตวับ่งช้ี  : 
  

คุณลกัษณะของบณัฑิต หมายถึง คุณสมบติัท่ีพึงประสงคซ่ึ์งผูส้าํเร็จการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ คุณลกัษณะของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหง่ชาติของแต่ละหลกัสตูร และคุณลกัษณะของบณัฑิตตามตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต คุณลกัษณะตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติมี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วนคุณลกัษณะบณัฑิตตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

อาจมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะอาชีพหรือบริบทของผูใ้ช ้และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหง่ชาติ หรือมีลกัษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจดัการ การเป็นผู้

ใฝ่รูใ้ฝ่เรียน การกา้วทนัวทิยาการ ความสามารถในการประยุกตค์วามรูก้บัการปฏิบติังานจริง สาํหรบั

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หรือผูส้าํเร็จการศึกษาในหลกัสตูรท่ีเน้นการวจิยั ควรมี

คุณลกัษณะเพ่ิมเติมดา้นความเป็นนักวชิาการ การเป็นผูนํ้าทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดา้น

การคิดเชิงวพิากษ์ และการนําเสนอผลงาน 

 

 

26 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



เกณฑม์าตรฐาน :  
 

1. มีการสาํรวจคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต

อยา่งน้อยสาํหรบัทุกหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาํหนดการศึกษาของ

หลกัสตูร 
2. มีการนําผลจาก ขอ้ 1 มาใชใ้นการปรบัปรุงหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน         

การวดัผลการศึกษาและสมัฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทกัษะอาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง

ประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรพัยากรทั้งดา้นบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และ

งบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต 
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมใหนั้กศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาเขา้รว่ม

กิจกรรมการประชุมวชิาการหรือนําเสนอผลงานทางวชิาการในท่ีประชุมระหวา่งสถาบนั หรือท่ีประชุม

ระดบัชาติหรือนานาชาติ 
5. มีกิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นักศึกษาระดบัปริญญาตรีและ

บณัฑิตศึกษาท่ีจดัโดยสถาบนั 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 

 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.8 : ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัใหก้บันักศึกษา  
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลิต  
 
คาํอธิบายของตวับ่งช้ี  : 
 

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละเป็นปัจจยัสาํคญัของ

คุณภาพบณัฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ รวมทั้งความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตและสงัคม ดงัน้ัน สถาบนัจึงควรมีการ

วดัระดบัความสาํเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีสถาบนัจดัใหก้บันักศึกษา 

 
เกณฑม์าตรฐาน  :  
 

1. มีการกาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรบันักศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริมไว ้

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

27 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพรพ่ฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรบันักศึกษาท่ี

ตอ้งการส่งเสริมตามขอ้ 1 ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์นักศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งทัว่ถึงทั้ง

สถาบนั 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีกาํหนด

ในขอ้ 1 โดยระบุตวับ่งช้ีและเป้าหมายวดัความสาํเร็จท่ีชดัเจน 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตวั

บ่งช้ีและเป้าหมายท่ีกาํหนดในขอ้ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอยา่งน้อย รอ้ยละ 90   ของ

ตวับ่งช้ี 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันักศึกษาไดร้บัการยกยอ่งชมเชย ประกาศเกียรติคุณ

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 

 

 

 

 

องคป์ระกอบท่ี 3  กิจกรรมการพฒันานิสตินกัศึกษา 

 

หลกัการ 
 

การดาํเนินงานดา้นกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริม

เพ่ือใหนั้กศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัพรอ้ม นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนตาม

หลกัสตูร  กิจกรรมการพฒันานักศึกษาแบ่งออกไดเ้ป็นสองส่วน คือ (1) การจดับริการแก่นักศึกษา

และศิษยเ์ก่าซ่ึงสถาบนัจดัข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ และเกิดประโยชน์สงูสุดต่อนักศึกษาและ

ศิษยเ์ก่า และ  (2) การจดักิจกรรมนักศึกษาท่ีดาํเนินการโดย องคก์รนักศึกษาซ่ึงไดร้บัการสนับสนุน

ส่งเสริมจากสถาบนั ทั้งน้ี เพ่ือใหนั้กศึกษาไดพ้ฒันารา่งกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา ตลอดจน

คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ รวมทั้งทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและ

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

 

 

28 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา แหง่ชาติ พ.ศ. 2552  (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา สาํนักงานรบัรองมาตร ฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)(สมศ.) 

 

ตวับ่งช้ี จาํนวน 2 ตวับ่งช้ี คือ 
 

1.1 ระบบและกลไกการใหค้าํปรึกษาและบริการดา้นขอ้มลูขา่วสาร 
1.2 ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  : ระบบและกลไกการใหค้าํปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร  
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
 

คาํอธิบายตวับ่งช้ี : 
 

สถาบนัอุดมศึกษาควรจดับริการดา้นต่างๆ ใหนั้กศึกษาและศิษยเ์ก่าอยา่งครบถว้น 

โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปน้ี (1) การบริการดา้นการแนะแนว และการใหค้าํปรึกษา ทั้งดา้นวชิาการ

และการใชชี้วติ (2)การบริการดา้นขอ้มลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษยเ์ก่า เช่น ทุน

กูย้มืการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจดัหางาน แหล่งขอ้มลูการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

ขอ้มลูขา่วสารความเคล่ือนไหว และนอกสถาบนัท่ีจาํเป็นแก่นักศึกษาและศิษยเ์ก่า และ (3) การจดั

โครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นักศึกษาและศิษยเ์ก่าในรปูแบบต่างๆ  
 

เกณฑม์าตรฐาน :  
  

1. มีการจดับริการใหค้าํปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชี้วติแก่นักศึกษา 

2. มีการจดับริการขอ้มลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

29 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



3. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชีพแก่นักศึกษา 

4. มีการจดับริการขอ้มลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า 

5. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ใหศิ้ษยเ์ก่า 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการในขอ้ 1-3 ทุกขอ้ไม่ตํา่กวา่ 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาการ

จดับริการท่ีสนองความตอ้งการของนักศึกษา 

 

เกณฑก์ารประเมิน: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ้ 

 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 : ระบบและกลไก การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ   
 

คาํอธิบายตวับ่งช้ี : 
 

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมและ

ครบถว้น กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลกัสตูรท่ีดาํเนินการทั้งโดยสถาบนัและโดย องคก์ร

นักศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ขา้รว่มจะมีโอกาสไดร้บัการพฒันาสติปัญญา สงัคม อารมณ์ รา่งกาย และ

คุณธรรมจริยธรรมสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ 5 ประการ ไดแ้ก่                  

(1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู ้(3) ทกัษะทางปัญญา (4) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล

และความรบัผิดชอบ (5) ทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

และสอดคลอ้งกบัลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์สภา/องคก์รวชิาชีพไดก้าํหนดเพ่ิมเติม ตลอดจน

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 

เกณฑม์าตรฐาน : 
 

1. สถาบนัจดัทาํ แผนการจดั กิจกรรมพฒันานักศึกษา ท่ีส่งเสริมผลการเรียนรูต้ามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติทุกดา้น 

2. มีกิจกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
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3. มีการส่งเสริมใหนั้กศึกษานําความรูด้า้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดักิจกรรมท่ี

ดาํเนินการโดยนักศึกษา อยา่งน้อย 5 ประเภท สาํหรบัระดบัปริญญาตรี และอยา่งน้อย 2 ประเภท

สาํหรบัระดบับณัฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 

- กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์หรือรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 

- กิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

4. มีการสนับสนุนใหนั้กศึกษาสรา้งเครือขา่ยพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหวา่ง

สถาบนั และมีกิจกรรมรว่มกนั 

5. มีการประเมินความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษา  

6. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุง แผนหรือปรบัปรุง การจดักิจกรรมเพ่ือ พฒันา

นักศึกษา 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ  

5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้ 

 

 

 

 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 

 

หลกัการ 
 

สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแหง่อาจมีจุดเน้นในเร่ืองการวจิยัท่ีแตกต่างกนัข้ึนกบั

สภาพแวดลอ้มและความพรอ้มของแต่ละสถาบนั อยา่งไรก็ตามทุกสถาบนัอุดมศึกษาจาํเป็นตอ้งมีพนัธ

กิจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของพนัธกิจสถาบนั ดงัน้ัน จงึตอ้งมีระบบและกลไกควบคุมใหส้ามารถดาํเนินการใน

พนัธกิจดา้นน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตาม จุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบนั เพ่ือใหไ้ด้

ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท่ี์เกิดประโยชน์ การวจิยัจะประสบความสาํเร็จและเกิดประโยชน์

จาํเป็นตอ้งมีส่วนประกอบท่ีสาํคญั  3 ประการ  คือ 1) สถาบนัตอ้งมีแผนการวจิยั มีระบบและกลไก

ตลอดจนมีการสนับสนุนทรพัยากรใหส้ามารถดาํเนินการไดต้ามแผน 2) คณาจารยมี์ส่วนรว่มในการ

วจิยัอยา่งเขม้แข็งโดยบรูณาการงานวจิยักบัการจดัการเรียนการสอน และพนัธกิจดา้นอ่ืนๆ ของสถาบนั 

และ 3) ผลงานวจิยัมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตรข์องชาติและมีการเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวาง 

31 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553

สาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)(สมศ.) 

5. นโยบายและ ยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาติ  (พ.ศ. 2551-2554) สาํนักงาน

คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ 

6. แนวทางปฏิบติัจรรยาบรรณนักวจิยั  พ.ศ. 2541 สาํนักงานคณะกรรมการวจิยั

แหง่ชาติ 

 

ตวับ่งช้ีจาํนวน  1 ตวับ่งช้ี คือ 
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสรา้งสรรค ์

 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 : ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์
 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

คาํอธิบายตวับ่งช้ี : 
 

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีการบริหารจดัการงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคท่ี์มีคุณภาพ โดยมี

แนวทางการดาํเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถว้น เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการ

ไดต้ามแผนท่ีกาํหนดไว ้ทั้งการสนับสนุนดา้นการจดัหาแหล่งทุนวจิยัและการจดัสรรทุนวจิยัการ

ส่งเสริม และ พฒันาสมรรถนะแก่นักวจิยัและทีมวจิยั การสนับสนุนทรพัยากรท่ีจาํเป็นซ่ึงรวมถึง

ทรพัยากรบุคคล ทรพัยากรเงิน เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป : 
 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรค ์เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผน

ดา้นการวจิยัของสถาบนั และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 
2. มีการบรูณาการกระบวนการวจิยัหรืองานสรา้งสรรคก์บัการจดัการเรียนการสอน 
3. มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัหรืองานสรา้งสรรค์ และใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณ

การวจิยัแก่อาจารยป์ระจาํและนักวจิยัประจาํ 
4. มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพ่ือเป็นทุนวจิยัหรืองานสรา้งสรรค ์
5. มีการสนับสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัหรืองานสรา้งสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอยา่ง

น้อยในประเด็นต่อไปน้ี  

32 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



- หอ้งปฏิบติัการวจิยัฯ หรือหน่วยวจิยัฯ หรือศนูยเ์คร่ืองมือ  หรือศนูยใ์หค้าํปรึกษาและ

สนับสนุนการวจิยัฯ 
- หอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูสนับสนุนการวจิยัฯ 
- ส่ิงอาํนวยความสะดวก หรือการรกัษาความปลอดภยัในการวจิยัฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศระบบรกัษาความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการวจิยั  
- กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมงานวจิยัฯ เช่น การจดัประชุมวชิาการ การจดัแสดงงาน

สรา้งสรรค ์การจดัใหมี้ศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยร์บัเชิญ ( visiting 
professor) 

6. มีการ ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 อยา่งครบถว้นทุก

ประเด็น 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการสนับสนุนพนัธกิจ ดา้นการวจิยัหรืองาน

สรา้งสรรคข์องสถาบนั 
 

เกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม : 
 

1. มีระบบและกลไกเพ่ือสรา้งงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคบ์น พ้ืนฐานภมิูปัญญาท้ องถ่ิน 

หรือจากสภาพปัญหา ของสงัคม  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ ทอ้งถ่ินและสงัคม  และดาํเนินการ

ตามระบบท่ีกาํหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2) 
 

เกณฑก์ารประเมิน:  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

4 หรือ 5  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ

ครบ 7 ขอ้ตาม

เกณฑท์ัว่ไป และ

ครบถว้นตาม

เกณฑม์าตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะ

กลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

33 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



องคป์ระกอบท่ี 5 การบรกิารทางวิชาการแก่สงัคม 

 

หลกัการ 
 

การบริการทางวชิาการแก่สงัคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา สถาบนัพึง

ใหบ้ริการทางวชิาการแก่ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ ในรปูแบบต่างๆ ตามความถนัดและในดา้นท่ี

สถาบนัมีความเช่ียวชาญ การใหบ้ริการ ทางวชิาการอาจใหเ้ปล่าโดยไม่คิดค่าใชจ้า่ยหรืออาจคิด

ค่าใชจ้า่ยตามความเหมาะสม โดย ให้บริการ ทั้งหน่วยงาน ภาครฐัและเอกชน หน่วยงาน อิสระ 

หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสงัคมโดยกวา้ง รปูแบบการใหบ้ริการ ทางวชิาการมีความหลากหลาย  

เช่น การอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ทรพัยากรของสถาบนั เป็นแหล่งอา้งอิงทางวชิาการ ใหค้าํปรึกษา ให้

การอบรม จดัประชุมหรือสมัมนาวชิาการ ทาํงานวจิยัเพ่ือตอบคาํถามต่างๆ หรือเพ่ือช้ีแนะสงัคม การ

ใหบ้ริการ ทางวชิาการนอกจากเป็นการทาํประโยชน์ใหส้งัคมแลว้ สถาบนัยงัไดร้บัประโยชน์ในดา้น

ต่างๆ คือ เพ่ิมพนูความรูแ้ละประสบการณ์ของอาจารยอ์นัจะนํามาสู่การพฒันาหลกัสตูร มีการบรูณา

การเพ่ือใชป้ระโยชน์ทางดา้นการจดัการเรียนการสอนและการวจิยั  พฒันาตาํแหน่งทางวชิาการของ

อาจารย ์  สรา้งเครือขา่ยกบั หน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสรา้งรายได้

ของสถาบนัจากการใหบ้ริการทางวชิาการดว้ย 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)  สาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553

สาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)(สมศ.) 
 

ตวับ่งช้ีจาํนวน 1 ตวับ่งช้ีคือ 
 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สงัคม 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.1  : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
 

คาํอธิบายตวับ่งช้ี : 
  

การบริการทางวชิาการแก่สงัคมเป็นภารกิจหลกัอยา่งหน่ึงของสถาบนัอุดมศึกษา สถาบนั

พึงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการบริการทางวชิาการอยา่งเป็น ระบบ  และมีการจดัโครงสรา้ง

34 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



สถาบนัเพ่ือเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนระบบดงักล่าว การใหบ้ริการทางวชิาการตอ้งมีความเช่ือมโยง

กบัการจดัการเรียนการสอนและการวจิยั และสามารถบรูณาการงานบริการทางวชิาการแก่สงัคมกบั

การเรียนการสอนและการวจิยัอยา่งเป็นรปูธรรม 

 

เกณฑม์าตรฐาน: 
  

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สงัคม และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 
2. มีการบรูณาการงานบริการทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน 
3. มีการบรูณาการงานบริการทางวชิาการแก่สงัคมกบัการวจิยั  
4. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบรูณาการงานบริการทางวชิาการแก่สงัคมกบัการ

เรียนการสอนและการวจิยั 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการบรูณาการงานบริการทางวชิาการแก่สงัคมกบั

การเรียนการสอนและการวจิยั 
 

เกณฑก์ารประเมิน: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2   ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 

  

 

องคป์ระกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

หลกัการ 
 

การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมถือเป็นพนัธกิจสาํคญัประการหน่ึงของ

สถาบนัอุดมศึกษา ดงัน้ัน สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งมีระบบและกลไกการดาํเนินงานดา้นน้ีใหเ้ป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะท่ีแตกต่างกนัตามปรชัญา และธรรมชาติของ

แต่ละสถาบนั และมีการบรูณาการเขา้กบัพนัธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบณัฑิต รวมทั้งมีการจดั

กิจกรรมท่ีฟ้ืนฟ ูอนุรกัษ์ สืบสาน พฒันา เผยแพรศิ่ลปะและวฒันธรรม สรา้งสรรค ์ส่งเสริมภมิูปัญญา

ทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรากฐานการพฒันาองคค์วามรูท่ี้ดีข้ึน 
 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565)  สาํนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2549 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2551สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา สาํนักงานรบัรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)(สมศ.) 
 

ตวับ่งช้ีจาํนวน 1  ตวับ่งช้ีคือ 
 

6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 : ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
 

คาํอธิบายตวับ่งช้ี : 
 

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีนโยบาย แผนงาน โครงสรา้ง และการบริหารจดัการงานทาํนุ

บาํรุงศิลป ะและวฒันธรรม ทั้งการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟ ูสืบสาน เผยแพรว่ฒันธรรม ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน ตาม

จุดเน้นของสถาบนัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบรูณาการการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรมกบัการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

เกณฑม์าตรฐาน : 
 

1. มีระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม และดาํเนินการตามระบบท่ี

กาํหนด 
2. มีการบรูณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพรกิ่จกรรมหรือการบริการดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมต่อ

สาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบรูณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการบรูณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการกาํหนดหรือสรา้งมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงานเป็นท่ี

ยอมรบัในระดบัชาติ 
 

เกณฑก์ารประเมิน: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 

36 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 

หลกัการ 
 

ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพ การศึกษา ภายในเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีแสดงถึง

ศกัยภาพการพฒันาคุณภาพของสถาบนั อุดมศึกษา  โดยตอ้งครอบคลุมทั้งปัจจยันําเขา้ กระบวนการ 

ผลผลิต ผลลพัธ ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน สถาบนัอุดมศึกษา จะตอ้งพฒันาระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในอยา่งต่อเน่ือง และมีกระบวนการจดัการความรู ้เพ่ือใหเ้กิดนวตักรรมดา้น

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของสถาบนั 
 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา แหง่ชาติพ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.)สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.  2548 สาํนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา สาํนักงานรบัรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)(สมศ.) 

 

ตวับ่งช้ี จาํนวน 1 ตวับ่งช้ี คือ 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 9.1  :  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

คาํอธิบายตวับ่งช้ี: 
 

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาตามท่ีกาํหนดไวใ้น

พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 ซ่ึงสถาบนัตอ้ง

สรา้งระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพฒันาการดาํเนินงานของสถาบนัให้

37 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงคแ์ละระดบัคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดโดยสถาบนัและหน่วยงาน

ตน้สงักดัตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการวดัผลสาํเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

รวมทั้งการรายงานผลการประกนัคุณภาพต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการ

ประเมินและปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ือง และมีนวตักรรมท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี

ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเป็นหลกัประกนัแก่สาธารณชนใหม้ัน่ใจ ไดว้า่สถาบนัสามารถสรา้ง

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 

เกณฑม์าตรฐาน:  
 

1. มีระบบและ กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั  

พนัธกิจและพฒันาการของมหาวทิยาลยั ตั้งแต่ระดบัภาควชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาํเนินการ

ตามระบบท่ีกาํหนด 

2. มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสงูสุดของมหาวทิยาลยั  

3. มีการกาํหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 

4. มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถว้น ประกอบดว้ย      

1) การควบคุม ติดตามการดาํเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 2) การจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็น

รายงานการประเมินคุณภาพเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั และสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตามกาํหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีขอ้มลูครบถว้นตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กาํหนดใน CHE QA  Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทาํแผนการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของมหาวทิยาลยั 

5. มีการนําผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรบัปรุงการทาํงาน และส่งผลใหมี้

การพฒันาผลการดาํเนินงานของตวับ่งช้ีตามแผนกลยุทธทุ์กตวับ่งช้ี 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหข้อ้มลูสนับสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง            

9 องคป์ระกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนรว่มของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 

ผูใ้ชบ้ณัฑิต และผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยั 

8. มีเครือขา่ยการแลกเปล่ียนเรียนรูด้า้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่ง

มหาวทิยาลยั และมีกิจกรรมรว่มกนั 

9. มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวจิยัดา้นการประกนั คุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน 

และเผยแพรใ่หห้น่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใชป้ระโยชน์  

เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4หรือ 5 หรือ 6 

ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

9 ขอ้ 

38 คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัฯ (ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 



บทท่ี 4 

นิยาม คาํศพัท ์
องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 
 

1. ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมีการกาํหนดอยา่งชดัเจนวา่ตอ้งทาํอะไรบา้ง

เพ่ือใหไ้ดผ้ลออกมาตามท่ีตอ้งการ ขั้นตอนการปฏิบติังานจะตอ้งปรากฏใหท้ราบโดยทัว่กนัไม่วา่จะอยู่

ในรปูของเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสห์รือโดยวธีิการอ่ืน ๆ องคป์ระกอบของระบบ ประกอบดว้ย 

ปัจจยันําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต และขอ้มลูป้อนกลบั ซ่ึงมีความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงกนั 

2. กลไก  หมายถึง ส่ิงท่ีทาํใหร้ะบบมีการขบัเคล่ือนหรือดาํเนินอยูไ่ด ้โดยมีการจดัสรร

ทรพัยากร มีการจดัองคก์าร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผูด้าํเนินงาน  

3. กระบวนการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั หมายถึง การจดัการศึกษาท่ีถือวา่ผูเ้รียน

สาํคญัท่ีสุด เป็นกระบวนการจดัการศึกษาท่ีตอ้งเน้นใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู ้และพฒันาความรูไ้ดด้ว้ย

ตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบติัในสภาพจริงของการทาํงาน มีการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกบัสงัคม

และการประยุกตใ์ช ้มีการจดักิจกรรมและกระบวนการใหผู้เ้รียนไดคิ้ด วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ประเมิน

และสรา้งสรรคส่ิ์งต่างๆ  

นอกจากน้ีตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ โดย

สะทอ้นจากการท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิา หรือเลือกทาํโครงงานหรือช้ินงานในหวัขอ้ท่ี

สนใจในขอบเขตเน้ือหาของวชิาน้ันๆ 

รปูแบบการจดัการเรียนรูใ้นระดบัอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั ซ่ึงมุ่ง

พฒันาความรู ้และทกัษะทางวชิาชีพ ทกัษะชีวติและทกัษะสงัคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลาย

รปูแบบตวัอยา่งเช่น2  

- การเรียนรูจ้ากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 

- การเรียนรูเ้ป็นรายบุคคล (Individual Study) 

- การเรียนรูแ้บบสรรคนิยม (Constructivism) 

- การเรียนรูแ้บบแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง (Self-Study) 

- การเรียนรูจ้ากการทาํงาน (Work-based Learning)  

- การเรียนรูท่ี้เน้นการวจิยัเพ่ือสรา้งองคค์วามรู ้(Research–based Learning)  

- การเรียนรูท่ี้ใชว้ธีิสรา้งผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)  

4. ผลงานผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท หมายถึง บทความวจิยัของวทิยานิพนธ ์

สารนิพนธท่ี์ตีพิมพห์รือ ศิลปะนิพนธท่ี์เผยแพรโ่ดยการจดันิทรรศการ ( exhibition) หรือจดัการแสดง 

(performance) ทั้งน้ี การตีพิมพห์รือเผยแพรห่ลายครั้งสามารถนับไดทุ้กครั้งหากเป็นผลงานท่ีต่างกนั 

ทั้งน้ี จะไม่นับเป็นผลงานหากเกิดจากวทิยานิพนธ ์สารนิพนธ ์หรือศิลปะนิพนธท่ี์ทาํเป็นกลุ่ม 
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5. ผลงานผูส้าํเร็จการศึ กษาระดบัปริญญาเอก  หมายถึง บทความจากผลงานวจิยัหรือ

วทิยานิพนธป์ริญญาเอก 

6. ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั บณัฑิตศึกษา  หมายถึง วทิยานิพนธป์ริญญา โท

หรือปริญญาเอก 

7. นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง  

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจ์าํนวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดงัน้ี 

7.1 ระบบทวิภาค 

• สาํหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี :  ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 

(18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

• สาํหรบันักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ  :  

ลงทะเบียน  24  หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา

ปกติ) 

7.2 ระบบไตรภาค 

• สาํหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา   

(15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

• สาํหรบันักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา   

(10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
 

7.3 ขั้นตอนการคาํนวณค่า  FTES มีดงัน้ี 

1) คาํนวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา ( Student Credit Hours : SCH)  ซ่ึงก็คือ ผลรวม

ของผลคณูระหวา่งจาํนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกบัจาํนวนหน่วยกิตแต่ละรายวชิาท่ีเปิดสอนทุก

รายวชิาตลอดปีการศึกษา  รวบรวมหลงัจากนักศึกษาลงทะเบียนแลว้เสร็จ (หมดกาํหนดเวลาการ

เพ่ิม-ถอน)  โดยมีสตูรการคาํนวณ ดงัน้ี 
 

 SCH =   
∑

nici 
เม่ือ  ni   =  จาํนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวชิาท่ี i 

Ci         =   จาํนวนหน่วยกิตของวชิาท่ี i 

 

2) คาํนวณค่า FTESโดยใชส้ตูรคาํนวณดงัน้ี 

 

FTES =                                                                       SCH 

จาํนวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบียนในระดบัปริญญาน้ัน ๆ 

 

นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ

โดยสถาบนัไดมี้การคาํนวณเป็นภาระงานสอนของอาจารยแ์ละไม่มีการจา่ยค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 
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นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ

โดยสถาบนัมิไดนั้บวา่การสอนดงักล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย ์และ/หรือไดมี้การจา่ย

ค่าตอบแทนใหก้บัการสอนของอาจารยเ์ป็นการพิเศษ 

8. อาจารยป์ระจาํ  หมายถึง ขา้ราชการ พนักงานและบุคลากรท่ีมีสญัญาจา้งกบั

สถาบนัอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบตามพนัธกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา 
9. บทความจากวิทยานิพนธ ์สารนิพนธ์  ท่ีไดร้บัการตีพิมพแ์ละสามารถนํามานับไดมี้

เฉพาะ Articleหรือ Conference Paperหรือ Reviewเท่าน้ัน ส่วนบทความท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวชิาการน้ันสามารถนํามานับไดเ้ฉพาะท่ีเป็น Full Paperเท่าน้ัน 
10. วิทยานิพนธท่ี์มีการนาํไปใชป้ระโยชนห์มายถึง วทิยานิพนธป์ริญญาโท/เอกในแต่ละ

คณะวชิาท่ีมีการนําไปประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ในการแกปั้ญหาหรือพฒันาทางวชิาการโดยหน่วยงาน/บุคคล

ทั้งภายในและภายนอกสถาบนั ภาครฐัและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ อยา่งเป็นรปูธรรมชดัเจนไม่

วา่จะเป็นการใชป้ระโยชน์ในการแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน การบริหารงาน การ กาํหนดนโยบายและ

วางแผน โดยมีหลกัฐานแสดงผลการนําไปใชแ้กปั้ญหา 
11. การใชป้ระโยชนเ์ชิงพฒันาทางวิชาการกรณีการใชป้ระโยชนใ์นลกัษณะการถูกอา้งอิง 

(Reference) หรือระบุถึง (Citation) ทั้งน้ีการนับผลงานท่ีถกูนําไปใชป้ระโยชน์น้ันตอ้งมีหลกัฐานการนําไปใชอ้ยา่ง

ชดัเจน  
การรายงานผลใหร้ายงานทุกปี  และประเมินค่าเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลงั โดยมีหลกัฐานแสดง

วา่ไดมี้การนําผลงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงคห์รือขอ้เสนอแนะท่ีระบุไว ้

ในรายงานการวจิยัอยา่งถกูตอ้ง  
12. จรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติ

ท่ีอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบติัเพ่ือรกัษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของ

อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนตามท่ีสภามหาวทิยาลยักาํหนด โดยอาจใชก้รอบแนวทางตาม

ประกาศ ก.พ.อ.เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา โดยตอ้งยดึมัน่ใน

หลกัการ 6 ประการคือ 1) ยดึมัน่และยนืหยดัในส่ิงท่ีถกูตอ้ง 2) ซ่ือสตัยสุ์จริตและรบัผิดชอบ         

3) ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้4) ปฏิบติัหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบติัอยา่ง

ไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 6) ไม่ใชอ้าํนาจครอบงาํผิดทาํนองคลองธรรมต่อนักศึกษา 

และตอ้งครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง2) จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 

3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบติังาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา 

6) จรรยาบรรณต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 7) จรรยาบรรณต่อผูร้ว่มงาน8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและ

ผูร้บับริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสงัคม 
 
องคป์ระกอบท่ี 3  กิจกรรมการพฒันานิสตินกัศึกษา 
 

1. หลกัสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวชิาและประสบการณ์ทั้งหมดท่ีผูเ้รียนตอ้งศึกษา

เพ่ือใหไ้ดร้บัการรบัรองจากสภาหรือองคก์รวชิาชีพท่ีกาํหนดตามกฎหมาย 
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2. วิชาชีพ หมายถึง วชิาท่ีจะนําไปใชใ้นการประกอบอาชีพ เช่นวชิาแพทย ์วชิาพยาบาล 

ช่างไม ้วชิาช่างยนต ์ฯลฯ โดยเป็นอาชีพท่ีตอ้งอาศยัวชิาความรูค้วามชาํนาญ เช่น อาชีพคร ูอาชีพดา้น

กฎหมายอาชีพดา้นสถาปัตยกรรม อาชีพทางดา้นการแพทยอ์าชีพดา้นการพยาบาล เป็นตน้ 
 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 

1. งานวิจยั  หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคน้หาคาํตอบของปัญหา

หรือการเสาะแสวงหา องค์ความรูใ้หม่หรือเป็นการต่อยอดองคค์วามรูเ้ดิมตลอดจนถึงการประดิษฐ์

คิดคน้ท่ีผ่านกระบวนการศึกษา คน้ควา้หรือทดลอง วเิคราะหแ์ละตีความขอ้มลูตลอดจนสรุปผลอยา่ง

เป็นระบบ 
2. งานสรา้งสรรค ์หมายถึง เป็นงานท่ีเสริมสรา้งความรู ้ผลงานวชิาการ (ไม่จาํเป็นตอ้ง

เป็นงานวจิยั) ท่ีมีการศึกษาคน้ควา้หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัชาติและ

นานาชาติหรืองานท่ีแสดงความกา้วหน้าทางวชิาการ เสริมสรา้งองคค์วามรูห้รือวธีิการท่ีเป็นประโยชน์

ต่อสาขาวชิาหรือแสดงความเป็นตน้แบบตน้ความคิดของผลงานหรือแสดงความสามารถในการบุกเบิก

งานในสาขาวชิาน้ัน รวมทั้งส่ิงประดิษฐ ์ผลงานศิลปะและผลงานออกแบบท่ีมีคุณค่าและเป็นท่ียอมรบั

ในวงวชิาชีพ(พิจารณาเฉพาะกลุ่มสาขากลุ่มสาขาวจิิตรศิลป์และประยุกตศิ์ลป์ตามการแบ่งกลุ่ม ISCED  

(International Standard Classification of Education) ไดแ้ก่ คณะวจิิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ ์คณะมณัฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์คณะโบราณคดี คณะ

มนุษยศาสตร)์ เช่น มหาวทิยาลยัท่ีเป็นกลุ่มวจิยัท่ีเปิดสอนเก่ียวกบักลุ่มสาขาศิลปกรรมศาสตรค์วรทาํ

การวจิยัท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมหรือวจิยัขา้มวฒันธรรม(International relation, cross cultural) หรือการวจิยั

เพ่ือฟ้ืนฟภูาพลกัษณ์ของประเทศ ส่วนมหาวทิยาลยัราชภฏัก็อาจเนน้เร่ืองการอนุรกัษ์วฒันธรรมไทย 

การประยุกตห์รือนําศิลปะวฒันธรรมไปใช ้การอนุรกัษ์วถีิชีวติแบบไทย การคิดวธีิการใหม่ๆ ข้ึนมา 

เช่น สตูรอาหาร ท่าราํ เป็นตน้ จะตอ้งไดร้บัการรบัรอง Certify จากแหล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือไดก้่อน 
3. จรรยาบรรณนักวิจยั 1 หมายถึง หลกัเกณฑค์วรประพฤติปฏิบติัของนักวจิยัทัว่ไป 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานวจิยัตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลกัวชิาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกนั

มาตรฐานของการศึกษาคน้ควา้ใหเ้ป็นไปอยา่งสมศกัด์ิศรีและเกียรติภมิูของนักวจิยั ดงัน้ี 
- นักวจิยัตอ้งซ่ือสตัยแ์ละมีคุณธรรมในทางวชิาการและการจดัการ 
- นักวจิยัตอ้งตระหนักถึงพนัธกรณีในการทาํวจิยัตามขอ้ตกลงท่ีทาํไวก้บัหน่วยงานท่ี

สนับสนุนการวจิยัและต่อหน่วยงานท่ีตนสงักดั 
- นักวจิยัตอ้งมีพ้ืนฐานความรูใ้นสาขาวชิาการท่ีทาํวจิยั 
- นักวจิยัตอ้งมีความรบัผิดชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวจิยั ไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวติหรือไม่มีชีวติ 
- นักวจิยัตอ้งเคารพศกัด์ิศรี และสิทธิของมนุษยท่ี์ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการวจิยั 
- นักวจิยัตอ้งมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาํวจิยั 
- นักวจิยัพึงนําผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีชอบ 
- นักวจิยัพึงเคารพความคิดเห็นทางวชิาการของผูอ่ื้น 
- นักวจิยัพึงมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมทุกระดบั 
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4. นักวิจยัประจาํ  หมายถึง ขา้ราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสญัญาจา้งกบั

สถาบนัอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ท่ีมีตาํแหน่งเป็นเจา้หน้าท่ีวจิยัหรือนักวจิยั 
5. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หมายถึง ความรู ้ความสามารถท่ีเป็นของทอ้งท่ีใดทอ้งท่ีหน่ึงหรือ

สงัคมใดสงัคมหน่ึง 
6. งานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคบ์นพ้ืนฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หมายถึง ผลงานทาง

วชิาการท่ีเป็นการศึกษาและสรา้งองคค์วามรู ้โดยใชฐ้านความรูค้วามสามารถท่ีเป็นของทอ้งถ่ินใด

ทอ้งถ่ินหน่ึงหรือสงัคมใดสงัคมหน่ึงมากาํหนดกรอบความคิดของการวจิยัและมาใชใ้นกระบวนการวจิยั 

ทาํใหไ้ดค้าํตอบท่ีสามารถนําไปใชป้ระโยชน์กบัการพฒันาทอ้งถ่ินไดเ้หมาะสมกบับริบทของทอ้งถ่ิน 
7. งานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคเ์พ่ือทอ้งถ่ิน  หมายถึง ผลงานวชิาการท่ีเป็นการศึกษา

และสรา้งองคค์วามรูท่ี้สนองตอบต่อสภาพปัญหาของชุมชนหรือทอ้งถ่ินใหเ้จริญกา้วหน้า ผลการวจิยั

สามารถใหข้อ้คน้พบท่ีนําไปใชป้ระโยชน์ไดเ้หมาะสมกบัสภาพบริบทของสงัคม 
8. การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 

สารสนเทศ การจดัสรร ทรพัยากร การปฏิบติัการ ผลลพัธ ์และการวเิคราะห ์เพ่ือสนับสนุน

เป้าประสงคท่ี์สาํคญัของสถาบนั (organization-wide goal)การบรูณาการท่ีมีประสิทธิผล เป็นมากกวา่

ความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั (alignment)ซ่ึงการดาํเนินการของแต่ละองคป์ระกอบภายใน 

ระบบการจดัการ ผลการดาํเนินการมีความเช่ือมโยงกนัเป็นหน่ึงเดียวอยา่งสมบรูณ ์
9. การเผยแพรผ่ลงานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการระดบัชาติ  หมายถึง การนําเสนอ

บทความวจิยัในท่ีประชุมวชิาการและบทความฉบบัสมบรูณ์  (Full paper)ไดร้บัการตีพิมพใ์นรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจดัทาํรายงานฯ หรือคณะกรรมการจดั

ประชุม ประกอบดว้ยศาสตราจารยห์รือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอกหรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็น

ท่ียอมรบัในสาขาวชิาน้ันๆ จากนอกสถาบนัเจา้ภาพอยา่งน้อยรอ้ยละ 25 และมีผูป้ระเมินบทความท่ี

เป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขาน้ันจากนอกสถาบนัของเจา้ของบทความ  
10. การเผยแพรผ่ลงานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการระดบันานาชาติ  หมายถึง การ

นําเสนอบทความวจิยัในท่ีประชุมวชิาการ และบทความฉบบัสมบรูณ์ (Full paper) ไดร้บัการตีพิมพใ์น

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings)โดยมีกองบรรณาธิการจดัทาํรายงานฯ หรือ

คณะกรรมการจดัประชุม ประกอบดว้ยศาสตราจารยห์รือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอกหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรบัในสาขาวชิาน้ันๆ จากต่างประเทศอยา่งน้อยรอ้ยละ 25 และมีผู้

ประเมินบทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขาน้ันจากต่างประเทศ 
11. การตีพิมพ์  หมายถึง การตีพิมพบ์ทความจากผลงานวจิยัในวารสารวชิาการ 

(Journal) ในระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มลูท่ีกาํหนดรวมถึงบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์

(Full paper)ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ี

กาํหนดบทความจากผลงานวจิยัท่ีไดร้บัการตีพิมพท่ี์สามารถนํามานับไดมี้เฉพาะ Articleหรือ 

Conference Paperหรือ Reviewเท่าน้ัน ส่วนบทความจากผลงานวจิยัท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวชิาการน้ันสามารถนํามานับไดเ้ฉพาะท่ีเป็น  Full Paper เท่าน้ัน 
12. การเผยแพร่  หมายถึง การเผยแพรง่านสรา้งสรรค ์ซ่ึงเป็นการนําเสนอผลงานหรือ

ส่ิงประดิษฐท์างศิลปะ ดนตรี ท่ีเป็นผลงานวชิาการสู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการ
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จดัการการนําเสนอในระดบัชาติหรือนานาชาติอยา่งเป็นระบบและเป็นวธีิการท่ียอมรบัในวงวชิาชีพ 

หรือไดร้บัการสนับสนุนจากองคก์ร สมาคมท่ีเก่ียวขอ้งและมีช่ือเสียงในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
13. งานวิจยัท่ีไดร้บัการตีพิมพใ์นระดบันานาชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวจิยัท่ี

ไดร้บัการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ (Journal)ท่ีปรากฏในฐานขอ้มลูสากล เช่น ฐานขอ้มลู ISI Web of 
Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index)หรือฐานขอ้มลู  Scopusหรือในฐานขอ้มลูสากลอ่ืนๆ ท่ียอมรบัในศาสตรน้ั์นๆ หรือวารสาร 

วชิาการท่ียอมรบัโดยสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเ้ป็นวารสารระดบันานาชาติ 

รวมทั้งการเผยแพรผ่ลงานวจิยัในท่ีประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 
14. การเผยแพรผ่ลงานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการระดบันานาชาติ  หมายถึง การ

นําเสนอบทความวจิยัในท่ีประชุมวชิาการและบทความฉบบัสมบรูณ์ (Full paper) ไดร้บัการตีพิมพใ์น

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) ระดบันานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจดัทาํ

รายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบดว้ยศาสตราจารยห์รือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก

หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรบัในสาขาวชิาน้ันๆ จากต่างประเทศอยา่งน้อยรอ้ยละ 25 และ

มีผูป้ระเมินบทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขาน้ันจากต่างประเทศ 
15. การนาํไปใชป้ระโยชน์  หมายถึง งานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคท่ี์ไดนํ้าไปใชป้ระโยชน์

ตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นโครงการ/โครงการวจิยัและรายงานการวจิยัอยา่งถกูตอ้ง สามารถนําไปสู่

การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมกบักลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลกัฐานปรากฏอยา่งชดัเจนถึงการนําไปใช้

จนก่อใหเ้กิดประโยชน์ไดจ้ริงตามวตัถุประสงคแ์ละไดก้ารรบัรองการใชป้ระโยชน์จากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 
16. การนับจาํนวนผลงานทางวิชาการท่ีรบัรองคุณภาพ หมายถึง จะนับผลงานวชิาการ

ของอาจารยป์ระจาํ (นับรวมของผูล้าศึกษาต่อ) โดยเป็นผลงานท่ีไดร้บัการพิจารณาใหตี้พิมพเ์ผยแพร่

ในรปูแบบของบทความวชิาการในวารสารวชิาการทั้งในระดบัชาติหรือนานาชาติ หนังสือ หรือตาํรา

ทางวชิาการ ซ่ึงมีระบบการพิจารณาตน้ฉบบัจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ ์ในกรณีท่ี

มีการตีพิมพม์ากกวา่ 1 ครั้ง ใหนั้บการตีพิมพเ์พียงครั้งเดียวต่องานวชิาการ 1 เล่ม ไม่นับซํ้ากรณีท่ี

ไดร้บัการตีพิมพห์ลายครั้ง หรือท่ีอยูร่ะหวา่งกระบวนการตีพิมพ ์

17. สิทธิบตัร (Patent) หมายถึง หนังสือสาํคญัท่ีรฐัออกใหเ้พ่ือคุม้ครองการประดิษฐ์

คิดคน้หรือการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะตามท่ีกาํหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบวา่

ดว้ยสิทธิบตัร พ.ศ. 2552 ซ่ึงเป็นทรพัยสิ์นทางปัญญาประเภทหน่ึงท่ีเก่ียวกบัการประดิษฐคิ์ดคน้ แบ่ง

ออกเป็นสิทธิบตัรการประดิษฐ ์และสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์

18. อนุสิทธิบตัร (Petty patent) เป็นการใหค้วามคุม้ครองส่ิงประดิษฐคิ์ดคน้เช่นเดียวกบั

สิทธิบตัรการประดิษฐ ์แตกต่างกนัตรงท่ีการประดิษฐท่ี์จะขอรบัอนุสิทธิบตัรเป็นการประดิษฐท่ี์มีเป็น

การปรบัปรุงเพียงเล็กน้อยซ่ึงมีเทคนิคท่ีไม่สงูมากนักสาํหรบัขั้นตอนการขอรบัอนุสิทธิบตัรจะใช้

ระยะเวลาสั้นกวา่สิทธิบตัรมาก เน่ืองจากใชร้ะบบจดทะเบียนแทนการใชร้ะบบการตรวจสอบก่อนการ

รบัจดทะเบียน 

19. ผลงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท่ี์ไดร้บัการจดทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร

หมายถึง จาํนวนผลงานวจิยัท่ีอาจารยป์ระจาํและนักวจิยัประจาํในแต่ละคณะวชิาและหน่วยงานวจิยัได้
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พฒันาข้ึนจนกระทัง่ไดก้ารจดทะเบียนทรพัยสิ์นทางปัญญา ทั้งในประเภทสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ีกาํหนดค่าน้ําหนักของสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรไว ้

20. ผลงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท่ี์ไดร้บัการจดทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร

หมายถึง จาํนวนผลงานวจิยัท่ีอาจารยป์ระจาํและนักวจิยัประจาํในแต่ละคณะวชิาและหน่วยงานวจิยั ได้

พฒันาข้ึน จนกระทัง่ไดก้ารจดทะเบียนทรพัยสิ์นทางปัญญา ทั้งในประเภทสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 

21. ผลงานวิจยัไดร้บัการอา้งอิงระดบันานาชาติ หมายถึง  บทความจากผลงานวจิยั     

ของอาจารยป์ระจาํและนักวจิยัประจาํวจิยั ท่ีตีพิมพร์ะดบันานาชาติและถกู อา้งอิง (Cited)โดยบทความ

วจิยัอ่ืนๆ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติเช่นกนั ทั้งน้ี การอา้งอิงจะไม่นับการอา้งอิงตนเอง ขอ้มลู

การอา้งอิง (Citation)ใหใ้ชจ้ากฐานขอ้มลู Scopus แต่หากนับการอา้งอิงเพ่ิมเติมจากวธีิการอ่ืน ใหแ้สดง

หลกัฐานวา่ไม่ไดนั้บซํ้ากบัท่ีนับจากฐานขอ้มลู Scopusไปแลว้  บทความจากผลงานวจิยัท่ีไดร้บัการ

อา้งอิงท่ีสามารถนํามานับไดมี้เฉพาะ Articleหรือ Conference Paper หรือ Reviewเท่าน้ัน 

22. งานสรา้งสรรคท่ี์เผยแพรร่ะดบันานาชาติ  หมายถึง การนําเสนอผลงาน หรือ

ส่ิงประดิษฐท์างศิลปะ ดนตรี ท่ีเป็นผลงานวชิาการสู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการ

จดัการการนําเสนอในระดบันานาชาติอยา่งเป็นระบบและเป็นวธีิการท่ียอมรบัในวงวชิาชีพ หรือไดร้บั

การสนับสนุนจากองคก์ร สมาคมท่ีเก่ียวขอ้งและมีช่ือเสียงในระดบันานาชาติ 

23. งานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท่ี์นาํมาใชป้ระโยชน์  หมายถึง  งานวจิยัหรืองาน

สรา้งสรรคท่ี์ไดนํ้ามาใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นโครงการ/โครงการวจิยั และรายงานการ

วจิยัอยา่งถกูตอ้ง สามารถนําไปสู่การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม มีความคิดริเร่ิมสรา้งสรรคใ์นการ

ประยุกตใ์ชก้บักลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลกัฐานปรากฏอยา่งชดัเจนถึงการนําไปใชจ้นก่อใหเ้กิดประโยชน์

ไดจ้ริงอยา่งชดัเจนตามวตัถุประสงค ์และไดก้ารรบัรองการใชป้ระโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

24. ประเภทของการใชป้ระโยชนจ์ากงานวิจยัและงานสรา้งสรรคท่ี์สามารถนาํไปสู่

การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีดงัน้ี  

24.1 การใชป้ระโยชนใ์นเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวจิยัท่ีนําไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์

แก่สาธารณชนในเร่ืองต่างๆท่ีทาํใหคุ้ณภาพชีวติและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน  ไดแ้ก่การใช้

ประโยชน์ดา้นสาธารณสุข ดา้นการบริหารจดัการสาํหรบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(SME)ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ดา้นศิลปะและวฒันธรรม ดา้นวถีิชีวติแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 

24.2 การใชป้ระโยชนใ์นเชิงนโยบาย  เช่น ใชป้ระโยชน์จากผลงานวจิยัเชิง

นโยบายในการนําไปประกอบเป็นขอ้มลูการประกาศใชก้ฎหมาย หรือกาํหนดมาตรการ กฎเกณฑ์

ต่างๆ โดยองคก์รหรือหน่วยงานภาครฐัและเอกชนเป็นตน้ 

24.3 การใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชย์  เช่น งานวจิยัและ/หรืองานสรา้งสรรคท่ี์

นําไปสู่การพฒันาส่ิงประดิษฐ ์ หรือผลิตภณัฑซ่ึ์งก่อใหเ้กิดรายได ้หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตเป็นตน้ 
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24.4 งานศิลปะมีประโยชนท์างออ้ม  คือ เป็นการสรา้งคุณค่าทางจิตใจยกระดบั

จิตใจ ก่อใหเ้กิดสุนทรียภาพสรา้งความสุข เช่น งานศิลปะท่ีนําไปใชใ้นโรงพยาบาล (มีการศึกษาและ

การประเมินไว)้ 

25. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการรบัรองการนาํงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคม์าใช้

ประโยชน์  หมายถึง  หน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติและนานาชาติภายนอกสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีมี

การนํางานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคข์องสถาบนัอุดมศึกษาไปใชก้่อใหเ้กิดประโยชน์ โดยมีการรบัรอง

เป็นเอกสารหลกัฐานท่ีชดัเจนพรอ้มทั้งระบุผลของการนํางานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน 

26. หน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติและนานาชาติ  หมายถึง หน่วยงานราชการระดบั

กรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือรฐัวสิาหกิจ หรือองคก์ารมหาชน หรือองคก์รกลางระดบัชาติและ

นานาชาติ ทั้งภาครฐัและเอกชน 

27. ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นบทความวิชาการ  (Academic Papers) ตาํรา (Textbook) 

หรือหนังสือ (Books) ตอ้งเป็นผลงานท่ีผ่านกระบวนการกลัน่กรองผลงานก่อนตีพิมพ ์โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

28. บทความวิชาการ  หมายถึง เอกสารทางวชิาการท่ีเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ มี

ขอ้ความรูท่ี้สะทอ้นมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจ้ากประสบการณ์การสงัเคราะหเ์อกสารหรือการวจิยั 

โดยจดัทาํในรปูของบทความเพ่ือตีพิมพเ์ผยแพรใ่นสารสารวชิาการท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีผูต้รวจอ่าน 

29. ตาํรา  หมายถึง เอกสารทางวชิาการท่ีเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือ

ตอบสนองเน้ือหาทั้งหมดของรายวชิาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวชิาหรือหลกัสตูรก็ได ้โดยมีการวเิคราะห์

และสงัเคราะหค์วามรูท่ี้เก่ียวขอ้งและสะทอ้นใหเ้ห็นความสามารถในการถ่ายทอดวชิาใน

ระดบัอุดมศึกษา 

30. หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวชิาการท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเผยแพรค่วามรู ้ไปสู่วงวชิาการ

และ/หรือผูอ่้านทัว่ไปโดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหลกัสตูรหรือตอ้งนํามาประกอบการ

เรียนการสอนในวชิาใดวชิาหน่ึงทั้งน้ีจะตอ้งเป็นเอกสารท่ีเรียบเรียงข้ึนอยา่งมีเอกภาพมีรากฐานทาง

วชิาการท่ีมัน่คงและใหท้ศันะของผูเ้ขียนท่ีสรา้งเสริมปัญญาความคิด และสรา้งความแข็งแกรง่ทาง

วชิาการใหแ้ก่สาขาวชิาน้ันๆ และ/หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวเน่ือง 

31. วารสารระดบัชาติ หมายถึง วารสารวชิาการ (Journal)ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มลู 

Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)หรือวารสารวชิาการท่ียอมรบัโดยสาํนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเ้ป็นวารสารระดบัชาติและมีช่ือปรากฏในบญัชีรายช่ือท่ีเผยแพร ่

32. วารสารระดบันานาชาติ  หมายถึง วารสารวชิาการ (Journal)ท่ีปรากฏในฐานขอ้มลู

สากล เช่น ฐานขอ้มลู ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation 

Index, Art and Humanities Citation Index)หรือฐานขอ้มลู Scopus หรือในฐานขอ้มลูสากลอ่ืนๆ ท่ี

ยอมรบัในศาสตรน้ั์นๆ หรือวารสารวชิาการท่ียอมรบัโดยสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ใหเ้ป็นวารสารระดบันานาชาติและมีช่ือปรากฏในบญัชีรายช่ือท่ีเผยแพร ่
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบรกิารทางวิชาการแก่สงัคม 
 

1. การใหบ้ริการวิชาการ  หมายถึง การท่ีสถาบนัการศึกษาซ่ึงอยูใ่นฐานะท่ีเป็นท่ีพ่ึงของ

ชุมชนหรือเป็นแหล่งอา้งอิงทางวชิาการ หรือทาํหน้าท่ีใดๆ ท่ีมีผลต่อการพฒันาข้ึนของชุมชนในดา้น

วชิาการหรือการพฒันาความรู ้ตลอดจนความเขม้แข็งประเทศชาติและนานาชาติ รวมถึงการบริการท่ี

มีค่าตอบแทน และบริการวชิาการใหเ้ปล่า โดยมีการนําความรูแ้ละประสบการณ์มาใชพ้ฒันาหรือบรูณา

การเขา้กบัการเรียนการสอนหรือการวจิยั อาทิ บทความ ตาํรา หนังสือ รายวชิาหรือหลกัสตูรเป็นตน้ 
2. การใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม  หมายถึง  กิจกรรมหรือโครงการใหบ้ริการแก่

สงัคมภายนอกสถาบนัการศึกษา หรือเป็นการใหบ้ริการท่ีจดัในสถาบนัการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอก

เขา้มาใชบ้ริการ 
3. โครงการท่ีมีผลตอ่การพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  หมายถึง 

โครงการท่ีชุมชนจดัข้ึนหรือดาํเนินการข้ึนแลว้มีผลก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแก่ชุมชน

ในดา้นต่างๆและทาํใหชุ้มชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดต้ามศกัยภาพของตน 
 
องคป์ระกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

1. ศิลปะ คือ  ผลแหง่ความคิดสรา้งสรรคข์องมนุษยท่ี์แสดงออกมาในรปูลกัษณ์ต่างๆให้

ปรากฏซ่ึงสุนทรียภาพ ความประทบัใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ความอจัฉริยภาพพุทธิปัญญา

ประสบการณ์ รสนิยมและทกัษะของแต่ละคน เพ่ือความพอใจความร่ืนรมยข์นบธรรมเนียมจารีต

ประเพณี หรือความเช่ือทางศาสนาศิลปะอาจรวมไปถึงงานในรปูแบบต่างๆเช่น งานเขียน บทกว ีการ

เตน้ราํ การแสดง ดนตรี งานประติมากรรม ภาพวาดภาพเขียน การจกัสาน  งานแกะสลกั รวมถึง 

Conceptual ArtและInstallationArt 
2. วฒันธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีทาํความเจริญงอกงามใหแ้ก่หมูค่ณะ เช่น วฒันธรรมในการ

แต่งกายหรือวถีิชีวติของหมู่คณะทั้งน้ีวฒันธรรมมีผลลึกซ้ึงเขา้ไปถึงชีวติจิตใจคน วฒันธรรมเป็นเคร่ือง

ผดุงศีลธรรมเป็นปัจจยัแหง่ความเจริญงอกงาม อนัควรค่าแก่การถ่ายทอด อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟ ูซ่ึงเป็นผล

จากระบบความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัมนุษยม์นุษยก์บัสงัคม และมนุษยก์บัธรรมชาติ จาํแนก

ออกเป็น 3 ดา้นคือ จิตใจ สงัคม และวตัถุมีการสัง่สมและสืบทอดจากคนรุน่หน่ึงไปสู่คนอีกรุน่หน่ึง ซ่ึง

จะช่วยใหม้นุษยส์ามารถดาํรงชีวติอยา่งมีสุข สนัติสุข และอิสรภาพอนัเป็นพ้ืนฐานแหง่อารยธรรมของ

มนุษยชาติ ตวัอยา่งแบบแผนการกระทาํ เช่น กิริยา มารยาทการพดู การแต่งกาย เป็นตน้ 
3. วฒันธรรมในสถาบนัอุดมศึกษา  หมายถึง ควรเป็นวฒันธรรมการเรียนรู ้วฒันธรรม

องคก์ร  พฒันาบุคลากร พฒันากิจกรรมเพ่ือใหเ้กิดวฒันธรรม เช่น จิตอาสา ส่งเสริมการแสดงออก

ทางความคิดทั้งในและนอกหอ้งเรียน วฒันธรรมการปฏิเสธ การสรา้งวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัโล ก

ยุคปัจจุบนัแต่ตอ้งรูคุ้ณค่าวฒันธรรมท่ีเป็นรากฐานของตนเอง มหาวทิยาลยัควรเป็นบ่อเกิดของ

วฒันธรรมท่ีดี แลว้บุคลากรในมหาวทิยาลยัควรเป็นผูนํ้าทางวฒันธรรมของสงัคม อาทิ ความ

รบัผิดชอบ ความมีวนัิย และควรมีการส่งเสริมใหร้กัวฒันธรรมของบา้นเกิดหรือวฒันธรรมในชุมชน 
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นอกจากน้ันควรมีพิจารณาในประเด็นการจดัการทางวฒันธรรมและการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม เช่น 

มหาวทิยาลยัจะตอ้งแสดงบทบาทในการป้องกนั/กรองส่ือ อนัส่งผลใหเ้กิดการใชส่ื้อเพ่ืออบายมุข หรือ

ความเส่ือมเสียทางเพศ โดยไม่ตอ้งมองในอดีตเสมอไป และระวงัตีความเร่ืองวฒันธรรมเป็นประเพณี

ไปหมด 
4. การพฒันา หมายถึง กระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไวแ้ลว้ และมีวธีิ

ดาํเนินงานท่ีดี คือ การทาํใหล้กัษณะเดิมเปล่ียนไปตามท่ีมุ่งหมายไว ้เพ่ือใหล้กัษณะใหม่ท่ีเขา้มา

แทนท่ีน้ันดีกวา่ลกัษณะเก่า 
5. สุนทรียะทางศิลปวฒันธรรม   หมายถึง ความงดงามของศิลปวฒันธรรมท่ีเจริญงอก

งามมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง โดยสามารถจะศึกษาหาความรู ้และเรียนรูไ้ดจ้ากงานศิลปวฒันธรรม

เช่น หอ้งอคัรศิลปิน วรรณศิลป์ ทศันศิลป์และศิลปะสถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง เป็นตน้ 
6. การพฒันาสุนทรียภาพ  หมายถึง สถานศึกษามีการวางแผนงาน และการดาํเนินงาน

ท่ีดีในการสรา้งคุณค่าความงดงามของวฒันธรรม หรือมีปฏิกิริยาต่อความงามทั้งหลาย ก่อใหเ้กิดความ

มีชีวติชีวาของสถานศึกษา ไม่วา่จะเป็นธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มวตัถุ เหตุการณ์ การดาํรงชีวติ

สภาพแวดลอ้มและปรากฏการณ์เหล่าน้ันมีสภาพเป็นแรงบนัดาลใจ ( Inspiration) ท่ีจะกระตุน้

ความรูสึ้ก กระตุน้การรบัรู ้เราจะแปรการรบัรูไ้ปสู่ความรูสึ้กนึกคิดการช่ืนชมยนิดี การวพิากษ์ วจิารณ์

พรอ้มกนัน้ันก็จะพฒันาความรูสึ้กนึกคิดไปสูก่ารแสดงออก ไปสู่การสรา้งสรรคเ์ราอาจแสดงออกและ

สรา้งสรรคไ์ดทุ้กดา้นในชีวติไม่วา่จะเป็นการแสดงออกและสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์สรา้งสรรคท์าง

เทคโนโลยสีรา้งสรรคท์างสงัคม ฯลฯ โดยมีพลงัของสุนทรียภาพเป็นแรงสนับสนุน ทั้งน้ีการวดัความมี

ชีวติชีวาของมหาวทิยาลยั (มหาวทิยาลยัท่ีมีชีวติ) สามารถวดัได ้โดยมหาวทิยาลยัไม่ควรจาํกดัเวลา

ปิด-เปิด มีพ้ืนท่ีทางวฒันธรรม ซ่ึงหมายถึง พ้ืนท่ีทั้งในหรือนอกมหาวทิยาลยัก็ได ้เป็นการส่งเสริม

วฒันธรรมการเรียนรูใ้หก้บันักศึกษา บุคลากร และชุมชน โดยมหาวทิยาลยัเป็นศนูยก์ลางของชุมชน 

อาทิ แหล่งเรียนรู ้แหล่งศิลปะวฒันธรรม แหล่งพกัผ่อน แหล่งออกกาํลงักาย และเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้มโดยรกัษาระบบนิเวศเดิม เป็นตน้  
 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 

1. แนวปฏิบติัท่ีดี  หมายถึง วธีิปฏิบติั หรือขั้นตอนการปฏิบติัท่ีทาํใหอ้งคก์ารประสบ

ความสาํเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรบัในวงวชิาการหรือวชิาชีพน้ัน ๆ มี

หลกัฐานของความสาํเร็จปรากฏชดัเจนโดยมีการสรุปวธีิปฏิบติั หรือขั้นตอนการปฏิบติั ตลอดจน

ความรูแ้ละประสบการณ์ บนัทึกเป็นเอกสาร เผยแพรใ่หห้น่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ

นําไปใชป้ระโยชน์ได ้
2. ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีทาํหน้าท่ีในการรวบรวมขอ้มลูเขา้มาทาํการ

ประมวลผลรวมทั้งการวเิคราะหเ์พ่ือจดัทาํเป็นสารสนเทศในรปูแบบต่างๆและนําส่งไปยงัผูท่ี้มีสิทธิ

ไดร้บัสารสนเทศเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานการบริหารหรือการตดัสินใจโดยมีคอมพิวเตอรร์วมทั้ง

อุปกรณ์ต่างๆ เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการทาํงานของระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศในองคก์ารมี

หลายประเภทในแต่ละประเภทมีไดห้ลายระบบ ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองวตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้นในการ

ทาํงานท่ีแตกต่างกนัออกไป
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ตารางสรุป ตัวบงช้ีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2556 

                   หนวยงาน วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                          

องคประกอบ/ตัวบงช้ีท่ีรวม 
ตัวบงช้ีท่ีประเมินระดับ คา

เปาหมาย
(คะแนน)  ม.อบ. วิทยาลัย กลุมวิชา 

ศูนย
แพทยฯ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

          

ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   √ √     5 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 ตัวบงชี้ที่กําหนดเพ่ือวัดอัตลักษณของหนวยงาน           

1.2.1 มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพ
ในภูมิภาคลุมน้ําโขง (อัตลักษณ วิยาลัยฯ ปการศึกษา 2556) 

 √   4 

1.2.1(1) ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ   (สมศ. 16.1) √      4 

1.2.1(2)  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ. 16.2) √      4 

1.2.2  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน    (สมศ. 17) √      4 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน           

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร √ √ √ √ 4 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก √ √ √   5 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ √ √ √   1 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน √ √ √ √ 5 

ตัวบงชี้ที่ 2.5  หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ
เรียนรู 

√ √ √ √ 5 

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน √ √ √ √ 5 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต √ √ √ √ 5 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดใหกับนักศึกษา 

√ √ √ √ 4 

ตัวบงชี้ที ่ 2.9 ตัวบงชี้ที่กําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ที่ของ 
สมศ. 

          

ตัวบงชี้ที ่ 2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

√ √ √   4 

ตัวบงชี้ที่ 2.9.2 คุณภาพบณัฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาต ิ

√ √ √   4.41 
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องคประกอบ/ตัวบงช้ีท่ีรวม 

ตัวบงช้ีท่ีประเมินระดับ คา
เปาหมาย
(คะแนน)  ม.อบ. วิทยาลัย กลุมวิชา 

ศูนย
แพทยฯ 

ตัวบงชี้ที่ 2.9.3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

√ ไมประเมิน ไมประเมิน   ไมประเมิน 

ตัวบงชี้ที่ 2.9.4 การพัฒนาคณาจารย √ √     2.68 

องคประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา           

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร 

√ √   √ 5 

ตัวบงชี้ที่ 3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา √ √   √ 5 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย               

ตัวบงชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค √ √   √ 4 

ตัวบงชี้ที่ 4.2  ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

√ √     5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวจิัยประจํา 

√ √ √   5 

ตัวบงชี้ที ่ 4.4 ตัวบงชี้ที่กําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ที่ของ 
สมศ. 

          

ตัวบงชี้ที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร  

√ √ √   5 

ตัวบงชี้ที่ 4.4.2 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน √ √ √   1 

ตัวบงชี้ที ่4.4.3 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ √ √ √   1 

องคประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกสังคม               

ตัวบงชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม √ √   √ 5 

ตัวบงชี้ที่ 5.2  ประโยชนของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม √ √     5 

ตัวบงชี้ที ่ 5.3 ตัวบงชี้ที่กําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ที่ของ 
สมศ. 

          

ตัวบงชี้ที่ 5.3.1 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

√ √     5 

ตัวบงชี้ที่ 5.3.2 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก 

√ √     4 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3.3 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ 
5.3.1(1) ประเด็นที่ 1 ปจจัยภายใน 
5.3.1(2) ประเด็นที่ 2 ปจจัยภายนอก 

√ √     4 
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องคประกอบ/ตัวบงช้ีท่ีรวม 

ตัวบงช้ีท่ีประเมินระดับ คา
เปาหมาย
(คะแนน)  ม.อบ. วิทยาลัย กลุมวิชา 

ศูนย
แพทยฯ 

องคประกอบที ่6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม           

ตัวบงชี้ที่ 6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม √ √   √ 4 

ตัวบงชี้ที ่ 6.2 ตัวบงชี้ที่กําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ที่ของ 
สมศ. 

          

ตัวบงชี้ที ่6.2.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม √ √     4 

ตัวบงชี้ที6่.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม √ √     5 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ           

ตัวบงชี้ที่ 7.1  ภาวะผูนําของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหาร
ฯ และผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

√ √     5 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/หนวยงานสูมหาวิทยาลัย/
หนวยงานเรียนรู 

√ √     4 

ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ √ √     5 

ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง √ √     5 

ตัวบงชี้ที ่ 7.5 ตัวบงชี้ที่กําหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบงชี้ที่ของ 
สมศ. 

          

ตัวบงชี้ที่ 7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน √       ไมเประเมิน 

ตัวบงชี้ที ่7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน √ √     4.41 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ           

ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ √ √     5 

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ           

ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน √ √   √ 4 

รวม   38 14 12   

 หมายเหตุ :  ตัวบงชี้ประเมินระดับมหาวิทยาลัยฯ ยังไมครบ      

             √  ตัวบงชี้ที่ตองรายงานผลการดําเนินงาน      
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ตวัอยา่ง คาํอธิบายการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  

 

 

 

การประเมินตนเองของสถาบนัรว่มผลิต 

วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 

ตามเกณฑ ์

การประกนัคณุภาพภายใน  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ปีการศึกษา 2556 

( ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาล......... ) 
 

 

 
คาํช้ีแจง 

1. แบบประเมินชุดน้ีดดัแปลงมาจากตวัช้ีวดัมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2556  ใชป้ระกอบการ

ประเมินตนเองของศูนยแ์พทยศาสตร ์(สถาบนัรว่มผลิต)  ในการเตรียมความพรอ้มรบัการตรวจประเมินในปี

การศึกษา 2556 

2. ใหศู้นยแ์พทยศาสตรศึกษา ประเมินตนเองว่าไดด้าํเนินตามกิจกรรมตา่งๆ ตามขอ้กาํหนดของเกณฑก์าร

ประเมินหรือไม่ อยา่งไร เม่ือใด โปรดแสดงใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม พรอ้มทั้งแสดงหลกัฐานการดาํเนินงานตามท่ี

สามารถรายงานได ้
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แบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 

 

ส่วนนาํ SAR  

1. บทสรุปผูบ้ริหาร 

2. ช่ือหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวติัความเป็นมา (โดยยอ่) 

3. ปรชัญา ปณิธาน เป้าหมายและวตัถุประสงค ์

4. โครงสรา้งองคก์รและโครงสรา้งการบริหาร 

5. รายช่ือผูบ้ริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลยัชุดปัจจุบนั 

6. หลกัสตูรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

7. จาํนวนนักศึกษา 

8. จาํนวนอาจารยแ์ละบุคลากร 

9. ขอ้มลูพื้ นฐานโดยยอ่เก่ียวกบังบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

10.เอกลกัษณห์รือวฒันธรรมของหน่วยงาน 

           11.ผลการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 

 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

- องคป์ระกอบท่ี 2 , 3 , 4 , 5, 6 และ  9   รวม   12  ตวับ่งช้ี 

 

หมายเหต ุ :  เขียนรายงานผลการดาํเนินงานตามท่ีสามารถรายงานได ้ หรือมีผลการดาํเนินงานจริง                      

                  ในรอบปีการศึกษา 2556 ( 1 มิ.ย.2556 – 31 พ.ค. 2557 )  
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องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต    ( ชั้นคลินิก )                             

 

ขอ้สรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. จุดที่ควรพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วิธีปฏิบตัทิี่ดี/นวตักรรม 
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  องคป์ระกอบท่ี 2  การผลิตบณัฑิต 

              ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 

              การเก็บขอ้มูล    ปีการศึกษา 2556 ( 1 มิถุนายน 2556- 31 พฤษภาคม 2557 ) 

  ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

            เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 

    ผลการดาํเนินงาน 

มี เกณฑก์ารประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลกัฐาน 

 
 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสตูร

ใหม่และปรบัปรุงหลกัสตูรตาม

แนวทางปฏบิติัท่ีกาํหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

ดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

 

2.1-1-1 ช่ือเอกสาร 

2.1-1-2 ช่ือเอกสาร 

 

 
 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลกัสตูร

ตามแนวทางปฏบิติัท่ีกาํหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และดาํเนินการตามระบบท่ี

กาํหนด 

ดาํเนินงานตามวิทยาลยัฯ 

2.1-2-1 ช่ือเอกสาร 

2.1-2-2 ช่ือเอกสาร 

 

 
 

3. ทุกหลกัสตูรมีการดาํเนินงานให้

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

หลกัสตูรระดบัอุดมศึกษา และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (การ

ดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หมายถึง ตอ้งมีการประเมินผล

ตาม “ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน

ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการ

ประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการ

เรียนการสอน” กรณี  ท่ีหลกัสตูร

ใดยงัไม่มีประกาศมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้

ประเมินตามตวับ่งช้ีกลางท่ี

กาํหนดในภาคผนวก ก) สาํหรบั

หลกัสตูรสาขาวิชาชีพ ตอ้งไดร้บั

 

2.1-3-1 ช่ือเอกสาร 

2.1-3-2 ช่ือเอกสาร 

 

เกณฑข์อ้ท่ี 

ลาํดบัเอกสารท่ี พรอ้มชื่อเอกสาร 

 ตัวอยาง คําอธิบาย การอางอิงเอกสาร หลักฐาน ใน SAR 

ตวับ่งชี้ ท่ี 
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มี เกณฑก์ารประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลกัฐาน 

การรบัรองหลกัสตูรจากสภาหรือ

องคก์รวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย

(หมายเหตุ: สาํหรบัหลกัสตูรเก่า

หรือหลกัสตูรปรบัปรุงท่ียงัไม่ได้

ดาํเนินการตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

ก่อนปีการศึกษา 2555 ใหย้ดึ

ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

 
 

4. มีคณะกรรมการรบัผิดชอบ

ควบคุมกาํกบัใหมี้การดาํเนินการ

ไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และ ขอ้ 

3 ขา้งตน้ตลอดเวลาท่ีจดั

การศึกษา และมีการประเมิน

หลกัสตูรทุกหลกัสตูรอยา่งน้อย

ตามกรอบเวลาท่ีกาํหนดในเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรฯ กรณี

หลกัสตูรท่ีดาํเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ จะตอ้งควบคุมกาํกบัให้

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีในขอ้ 

3 ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 5 ขอ้

แรกและอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 ของ

ตวับ่งช้ีท่ีกาํหนดในแต่ละปีทุก

หลกัสตูร 

 

2.1-4-1 ช่ือเอกสาร 

 

 
 

5. มีคณะกรรมการรบัผิดชอบ

ควบคุมกาํกบัใหมี้การดาํเนินการ

ไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และ ขอ้ 

3 ขา้งตน้ตลอดเวลาท่ีจดั

การศึกษาและมีการพฒันา

หลกัสตูรทุกหลกัสตูรตามผลการ

ประเมินในขอ้ 4 กรณีหลกัสตูรท่ี

ดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

จะตอ้งควบคุมกาํกบัใหก้าร

ดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีในขอ้ 3 

ผ่านเกณฑก์ารประเมินครบ ทุกตวั

บ่งช้ีและทุกหลกัสตูร 

 

2.1-5-1 ช่ือเอกสาร 
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          ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน (ขอ้) 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุป้าหมาย 

4 ขอ้ 5 ขอ้ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

         รายการหลกัฐานอา้งอิง 

         2.1-1-1 ช่ือเอกสาร 
         2.1-1-2 ช่ือเอกสาร 

 

ระบุว่า บรรลุเป้าหมาย หรือ ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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