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คํานํา 

ด"วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได"
ทบทวนองค�ประกอบและตัวบ�งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให"พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระท่ีเก่ียวข"องในกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป� ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมท้ัง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ ได"กําหนดให"มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค�ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามพันธกิจ 4 ด"านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด"านอ่ืนๆ ท่ีจําเปEน สําหรับการพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ�การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ดําเนินการไปพร"อมกัน หากเปEนตัว
บ�งชี้ท่ีเน"นกระบวนการจะต"องมีการประเมินผลลัพธ�ภายใต"การดําเนินการตามตัวบ�งชี้กระบวนการดังกล�าวด"วย 
(process performance) ท้ังนี้ ให"สถาบันอุดมศึกษานําองค�ประกอบและตัวบ�งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รอบใหม�ตามเกณฑ� AUN QA ในระดับหลักสูตร  และ CUPT QA ในระดับคณะ ไปใช"เปEนแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ต้ังแต�ป�การศึกษา 2559 เปEนต"นไป 

งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงได"จัดทําคู� มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ ข้ึน โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือใช"เปEนแนวปฏิบัติในการกํากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร� ซ่ึงจะใช"
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําป�การศึกษา 2559 เปEนต"นไป โดยใช"ตัวบ�งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ.
ทุกระดับและทุกตัวบ�งชี้ ผนวกรวมกับตัวบ�งชี้ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงแบ�งเปEน 3 ระดับ คือ 1) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ� 
AUN QA จํานวน 11 ตัวบ�งชี้ 2) ระดับคณะวิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�า จํานวน 16 ตัวบ�งชี้ ประกอบด"วยตัวบ�งชี้
หลัก 13 ตัวบ�งชี้ และตัวบงชี้เลือก 3 ตัวบ�งชี้  

คณะเกษตรศาสตร�หวังเปEนอย�างยิ่งว�าคู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จะเปEนประโยชน�ในการ
ดําเนินงานด"านการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถใช"เปEนแนวทางในการส�งเสริมและพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�
ในการจัดการศึกษาอย�างมีคุณภาพและนําไปสู�การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสามารถตอบสนองความต"องการของสังคม
และประเทศชาติ 
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บทท่ี  1 
ข6อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 

 

ช่ือหน�วยงาน : คณะเกษตรศาสตร�   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
ท่ีตั้ง  : คณะเกษตรศาสตร�   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�  ชั้น ๓ อาคารศิลปศาสตร� 
   ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
ประวัติความเปDนมา 
  วันท่ี 9 กุมภาพันธ� 2548 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�ได"จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� พ.ศ. 2548 โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาใน
จังหวัดนราธิวาสจํานวน 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ซ่ึงสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ป� พ.ศ.2549 ได"มีประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดต้ังส�วนราชการในมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร� ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2549 คณะเกษตรศาสตร�นับเปEนส�วนราชการใหม�ท่ีได"จัดต้ังข้ึนและ
มีการดําเนินงานได"อย�างมีเปcาหมาย และมีประสิทธิภาพจึงได"กําหนดให"มีคณะกรรมการดําเนินงานและพัฒนาคณะ
เกษตรศาสตร� เพ่ือให"การบริหารจัดการเปEนไปอย�างต�อเนื่องและบรรลุเปcาหมายท่ีต้ังไว" โดยมีรองศาสตราจารย� 
เสาวนิต คูประเสริฐ เปEนประธานกรรมการ และ ดร.จงรัก พลาศัย เปEนท่ีปรึกษา การดําเนินงานในระยะแรกนั้น ได"
ขอใช"อาคารโสตทัศนศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส เปEนสํานักงานชั่วคราวคณะเกษตรศาสตร� 
และจัดทําโครงการจัดต้ังคณะเกษตรศาสตร� โดยได"รับงบประมาณครั้งแรกเปEนจํานวนเงิน 200,000 บาท เพ่ือใช"ใน
การบริหารจัดการ หลังจากนั้นเริ่มดําเนินโครงการโดยการบรรจุอาจารย�ประจํา จํานวน 6 คน รวมท้ังมีการรับโอน
อาจารย�จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรเข"ามาบรรจุเปEนอาจารย�ประจําคณะเกษตรศาสตร� และผลจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2550 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม  2550 ได"มีมติแต�งต้ัง อาจารย�มงคล วชิร
อําไพ ให" ดํารงตําแหน�งรักษาการคณบดีคณะเกษตรศาสตร�คนแรก  
  คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� เปEนคณะเกษตรศาสตร�แห�งแรกของ
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค�ในจัดการเรียนการสอนในด"านการเกษตร เปZดรับนักศึกษาครั้ง
แรกในป�การศึกษา 2549 โดยการรับโอนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต จากวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส และผู"ท่ีจบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท�าจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี เข"ามาศึกษา
ต�อในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต�อเนื่อง) หลักสูตรใหม� พ.ศ.2549 สาขาวิชาเกษตรศาสตร� และในป� 2551 ได"
เปZดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2551 แบ�งเปEน 2 กลุ�ม
วิชา คือ กลุ�มวิชาพืชศาสตร� และสัตว�ศาสตร� โดยใช"ทรัพยากร ด"านอาคารสถานท่ี ห"องปฏิบัติการ แปลงฝiก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ณ บ"านปjาไผ� ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส ต้ังแต�ป� 2549-2552 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 4 ป� โดยมี นายมงคล วชิรอําไพ ดํารงตําแหน�งรักษาการคณบดี
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คณะเกษตรศาสตร�คนแรก เม่ือครบรอบการดําเนินงาน 1 ป� จึงได"ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน
ประจําป� และเพ่ือเปEนการเฉลิมฉลองจึงได"กําหนดวันท่ี 29 มิถุนายน 2551 เปEนวันจัดงานสถาปนาคณะ
เกษตรศาสตร�  จึงถือ วันท่ี 29 มิถุนายน เปEนวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร�นับต้ังแต�นั้นมา ต�อมาในป� พ.ศ. 2552  
ผู"ช�วยศาสตราจารย�    ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ในขณะนั้น มีนโยบายให"
คณะเกษตรศาสตร�ย"ายจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มายังพ้ืนท่ีศูนย�ราชการใหม� เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนา 
โดยมหาวิทยาลัยได"ขอใช"พ้ืนท่ีดินสาธารณประโยชน�บริเวณทุ�งหญ"าเลี้ยงสัตว�บาโงตารง (โคกมะเขือ) บ"านทุ�งกง  หมู�
ท่ี 8 ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จํานวน 156 ไร� ซ่ึงอยู�ติดกับพ้ืนท่ีศูนย�ราชการใหม�เขตโคกเขือ 
จากกรมท่ีดิน เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานและฟาร�มคณะเกษตรศาสตร�แต�พ้ืนท่ีดังกล�าวมีราษฎรในพ้ืนท่ี
ได"เข"ามาจับจองเปEนพ้ืนท่ีทํากิน  มหาวิทยาลัยจึงได"เข"าทําการเจรจา และชี้แจงวัตถุประสงค�ในการขอใช"พ้ืนท่ีกับ
ราษฎร และหน�วยงานท่ีเก่ียวข"องเปEนจํานวนหลายรอบจนทําให"ราษฎรบางส�วนยินดียกพ้ืนท่ีให"กับทางมหาวิทยาลัย 
แต�ยังมีราษฎรบางส�วนท่ียังประสงค�จะเข"าทํากินในพ้ืนท่ีจึงได"ทําหนังสือถึงผู"ตรวจการแผ�นดิน ผู"ตรวจการแผ�นดินจึง
วินิจฉัยให"จัดสรรพ้ืนท่ีให"กับราษฎรสามารถเข"าทํากินจํานวน 20 ไร� และยกพ้ืนท่ี จํานวน 136 ไร� ให"มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร�เข"าบริหารจัดการ หลังจากท่ีคณะเกษตรศาสตร�ได"รับนโยบายให"ย"ายมายังพ้ืนท่ีศูนย�ราชการ
ใหม� เขตโคกเขือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ในป� พ.ศ. 2552  คณะผู"บริหารและคณาจารย�ของคณะเกษตรศาสตร�ใน
ขณะนั้นได"เข"าทําการสํารวจและจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนท่ี แต�ด"วยสภาพพ้ืนท่ีในขณะนั้นเปEนปjาเสม็ดและปjาสน จึงมี
ความจําเปEนต"องมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีก�อน คณะเกษตรศาสตร�จึงยังไม�พร"อมท่ีจะย"ายท่ีต้ังมายังพ้ืนท่ีดังกล�าวได" จึงยัง
ใช"พ้ืนท่ีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จัดการเรียนการสอนเช�นเดิมก�อนเปEนระยะเวลา 1 ป� หลังจาก
นั้น ใน พ.ศ. 2553 การปรับพ้ืนท่ีเขตศูนย�ราชการใหม� เขตโคกเขือ เสร็จสมบูรณ� คณะเกษตรศาสตร�จึงย"าย
สํานักงานคณะมายังพ้ืนท่ีศูนย�ราชการใหม�เขตโคกเขือ โดยในระยะแรกได"ขอใช"อาคารปฏิบัติการ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร� ชั้น 3 เปEนท่ีต้ังสํานักงานชั่วคราว ต�อมาในวันท่ี  25 พฤษภาคม 2554 คณะเกษตรศาสตร�ได"ย"าย
สํานักงานคณะฯ อีกครั้ง มาท่ี ชั้น 3 อาคารคณะ    ศิลปศาสตร� โดยมี ผู"ช�วยศาสตราจารย�ทวี  บุญภิรมย� ดํารง
ตําแหน�ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร� คนปmจจุบัน   (1 ต.ค. 2558-ปmจจุบัน) 
  

ปรัชญา/วิสัยทัศน./พันธกิจ 
ปรัชญา  :  “รับผิดชอบ ใฝjศึกษา มีคุณธรรม นําสังคม” 

วิสัยทัศน. :  “คณะเกษตรศาสตร�เปEนผู"นําด"านวิชาชีพ และนวัตกรรมทางการเกษตร อันดับหนึ่งในสาม
    จังหวัดชายแดนภาคใต" ภายในป� 2564” 

 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 

 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2560 
 

พันธกิจ 
เพ่ือให"สอดคล"องกับพันธกิจ ท่ีกําหนดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� คณะเกษตรศาสตร�  จึงได"กําหนดพันธกิจ ๕ ด"าน เพ่ือใช"เปEนกรอบของการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
          1. ผลิตบัณฑิต/ผู"สําเร็จการศึกษา 
          2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร"างสรรค� และงานวิจัย 
          3. บริการวิชาการและวิชาชีพ 
          4. ทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
          5. การบริหารและการจัดการ 
 

อัตลักษณ. เอกลักษณ.  และมาตรการส�งเสริม 
1. อัตลักษณ.  : บัณฑิตมีความรู"คู�คุณธรรม  นําสังคม ภายใต"พหุวัฒนธรรม 
2. เอกลักษณ. : เปEนคณะท่ีเน"นด"านวิทยาศาสตร�การเกษตรบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 

 

รายนามคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร. 

1. ผู"ช�วยศาสตราจารย�ทวี   บุญภิรมย�  ประธานกรรมการ 
2. ผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก"วฉาย   กรรมการ 
3. ดร.จักรพันธ�    พิชญพิพัฒน�กุล  กรรมการ 
4. ดร.ซารีนา    สือแม   กรรมการ 
5. นางสายหยุด    เพ็ชรสุข   กรรมการผู"ทรงคุณวุฒิ 
6. นายแวฮามะ    บากา   กรรมการผู"ทรงคุณวุฒิ 
7. ผู"ช�วยศาสตราจารย�เจษฎา   แก"วฉาย   กรรมการ 
8. อาจารย�นุลอัฟฎา    สาและ   กรรมการ 
9. อาจารย� ดร.ราฮีมา   วาแมดีซา  กรรมการ 
10. นางสาวปราณี    ทองเกิด   กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวประกายวรรณ   วิเชียรรัตน�  ผู"ช�วยเลขานุการ 
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รายนามผู6บริหารคณะเกษตรศาสตร. 

1. ผู"ช�วยศาสตราจารย�ทวี   บุญภิรมย� คณบดีคณะเกษตรศาสตร� 
2. ผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก"วฉาย  รองคณบดีฝjายวิชาการ 
3. ดร.จักรพันธ�    พิชญพิพัฒน�กุล รองคณบดีฝjายนโยบายและแผน 
4. ดร.ซารีนา    สือแม  รองคณบดีฝjายพัฒนานักศึกษา 
5. นางสาวปราณี    ทองเกิด  รักษาการในตําแหน�งหัวหน"าสํานักงานคณบดี 

 
หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปHดสอน 
ระดับปริญญาตรี ป�การศึกษา 2560 
ลําดับท่ี รายช่ือหลักสูตร สาขาวิชาท่ีเปHดสอน 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (วทบ.) 
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บทท่ี 2 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอดุมศึกษา 

1.  เหตุผลและความจําเปDนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

1.1 ความจําเปDนของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต"องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให"บริการ
ทางวิชาการแก�สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมการดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 ประการดังกล�าว มี
ความสําคัญอย�างยิ่งต�อการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปmจจุบันมีปmจจัยภายในและภายนอกหลาย
ประการท่ีทําให"การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปEนสิ่งจําเปEนท่ีจะต"องเร�งดําเนินการ ปmจจัยดัง
กล�าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโน"มแตกต�างกันมากข้ึน ซ่ึงจะ
ก�อให"เกิดผลเสียแก�สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท"าทายของโลกาภิวัตน�ต�อการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาข"ามพรมแดน 
และการเคลื่อนย"ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปEนผลจากการรวมตัวของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน  ซ่ึงท้ังสองประเด็นต"องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปEนท่ีจะต"องสร"างความม่ันใจแก�สังคมว�าสามารถพัฒนาองค�ความรู"
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต�อยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศให"มากข้ึน ไม�ว�าจะเปEนการสร"างขีดความสามารถใน
การแข�งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต 
ความเปEนอยู�ระดับท"องถ่ินและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต"องให"ข"อมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเปEนประโยชน�ต�อผู"มีส�วนได"
ส�วนเสีย ท้ังนักศึกษาผู"จ"างงานผู"ปกครองรัฐบาลและประชาชนท่ัวไป 

5) สังคมต"องการระบบอุดมศึกษาท่ีเปZดโอกาสให"ผู"มีส�วนได"ส�วนเสียมีส�วนร�วม(participation) มีความ
โปร�งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได" (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให"
สถานศึกษาทุกแห�งจัดให"มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให"มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาทําหน"าท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได"ประกาศใช"มาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 
เพ่ือเปEนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน�วยงาน โดยทุก
หน�วยงานระดับอุดมศึกษาจะได"ใช"เปEนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได"มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได"ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให"การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เปEนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต�ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  

9) กระทรวงศึกษาธิการได"มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 
24 เมษายน 2554 เพ่ือเปEนกลไกส�งเสริมและกํากับให"สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให"มีมาตรฐานตามประเภท
หรือกลุ�มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ�ม 

 

1.2 วัตถุประสงค.ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาร�วมกับต"นสังกัดจําเปEนต"องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงค�ดังนี้ 
1) เพ่ือให"สถาบันได"มีการพัฒนามุ�งสู�วิสัยทัศน� และยกระดับขีดความสามารถในการแข�งขัน โดยระบบ

ดังกล�าวจะต"องเปEนไปตามเจตนารมณ�ของ พ.ร.บ. และเปEนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานต้ังแต�ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน�วยงาน
เทียบเท�า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ กําหนดข้ึน โดยวิเคราะห�
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ในองค�ประกอบคุณภาพต�างๆ ว�าเปEนไปตามเกณฑ�และได"มาตรฐาน 

3) เพ่ือให"หลักสูตร คณะวิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนําไปสู�การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู�เปcาหมาย (targets) และเปcาประสงค� (goals) ท่ีต้ังไว"
ตามจุดเน"นของตนเอง 

4) เพ่ือให"ได"ข"อมูลท่ีสะท"อนจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนข"อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแต�ละระดับอย�างต�อเนื่องเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
สถาบัน 

5) เพ่ือให"ข"อมูลสาธารณะท่ีเปEนประโยชน�ต�อผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย ทําให"ม่ันใจว�าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร"างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได"มาตรฐานตามท่ีกําหนด 

6) เพ่ือให"หน�วยงานต"นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน�วยงานท่ีเก่ียวข"อง มีข"อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปEน
สําหรับการส�งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 

2. กฎหมายท่ีเก่ียวข6องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีเก่ียวข6อง

กับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได"กําหนด

จุดมุ�งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ�งเน"นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว"ในหมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงประกอบด"วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก” เพ่ือใช"เปEนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
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การประกันคุณภาพภายใน เปEนการสร"างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให"เปEนไปตามนโยบาย เปcาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดย
สถานศึกษาและหรือหน�วยงานต"นสังกัด โดยหน�วยงานต"นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให"มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให"ถือว�าการประกันคุณภาพภายในเปEนส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต"อง
ดําเนินการอย�างต�อเนื่องมีการจัดทํารายงานประจําป�ท่ีเปEนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต�อสภาสถาบัน 
หน�วยงานต"นสังกัด และหน�วยงานท่ีเก่ียวข"องเพ่ือพิจารณาและเปZดเผยต�อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   

การประกันคุณภาพภายนอก เปEนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให"มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ�งหมาย หลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแต�ละระดับ ซ่ึงประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค�การมหาชน) 
หรือเรียกชื่อย�อว�า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 ได"
กําหนดให"สถานศึกษาทุกแห�งต"องได"รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย�างน"อย 1ครั้งในทุกรอบ 5ป� นับต้ังแต�การ
ประเมินครั้งสุดท"าย และเสนอผลการประเมินต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข"องและสาธารณชน   

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป� ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป� ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ได"กําหนดแนวทางการพัฒนาและ
แก"ปmญหาอุดมศึกษาท่ีไร"ทิศทาง ซํ้าซ"อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช"กลไกการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเปEนกลไกหลักในการดําเนินการ กล�าวคือ ให"มีการสร"างกลไกการประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต�ละกลุ�ม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเน"นระดับการศึกษาท่ีต�างกัน รวมท้ัง
มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต�างกันตามความหลากหลาย ท้ังการพัฒนาฐาน
ราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับท"องถ่ิน การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท"องถ่ินและ
ระดับประเทศ จนถึงการแข�งขันในโลกาภิวัตน�  ซ่ึงระบบอุดมศึกษาแต�ละกลุ�มเหล�านี้ จะนําไปสู�การเปลี่ยนแปลง
อุดมศึกษา และส�งผลกระทบท่ีเปEนประโยชน�ต�อประเทศอย�างมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสร"างความเปEนเลิศได"ตามพันธกิจ
ของตัวเอง สามารถตอบสนองต�อยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศดีข้ึน  ส�งผลเชิงบวกต�อการผลิต พัฒนาและการ
ทํางานของอาจารย� สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาท่ีเปEนความต"องการของสังคม ลดการว�างงาน โดยท่ี
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ�มเหล�านี้มีกลไกร�วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให"นักศึกษาสามารถต�อยอด ถ�ายโอน
แลกเปลี่ยนกันได"ระหว�างกลุ�ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสู�ระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) 
ท่ีนักศึกษาและสาธารณะให"ความเชื่อถือ เปEนฐานและเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุน
จากภาคเอกชน รวมท้ังการโอนย"ายหน�วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป�ดังกล�าว กระทรวงศึกษาธิการได"มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป� 2551 กําหนดประเภทหรือกลุ�มสถาบันอุดมศึกษาเปEน 4 กลุ�ม คือ 
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 กลุ�ม ก  วิทยาลัยชุมชนหมายความถึงสถาบันท่ีเน"นการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากว�าปริญญาตรี จัดฝiกอบรม
สนองตอบความต"องการของท"องถ่ิน เพ่ือเตรียมกําลังคนท่ีมีความรู"เข"าสู�ภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุน
รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช�น แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เปEนแหล�งเรียนรู"ท่ีส�งเสริมให"ประชาชนได"มี
โอกาสเรียนรู"ตลอดชีวิตอันจะนําไปสู�ความเข"มแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 กลุ�ม ข  สถาบันท่ีเน�นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันท่ีเน"นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี  เพ่ือให"ได"บัณฑิตท่ีมีความรู"ความสามารถเปEนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค  สถาบันมีบทบาทในการสร"างความเข"มแข็งให"กับหน�วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการ
ดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด"วยก็ได" 
 กลุ�ม ค  สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึงสถาบันท่ีเน"นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ�ม
สาขาวิชา ท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร�กายภาพ วิทยาศาสตร�ชีวภาพ สังคมศาสตร�หรือมนุษยศาสตร� รวมท้ังสาขา
วิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน"นการทําวิทยานิพนธ�หรือการวิจัย หรือเน"นการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู" 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน"นท้ังสองด"าน รวมท้ังสถาบันอาจมีบทบาท
ในการพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ�มนี้อาจจําแนกได"เปEน 2 ลักษณะคือ 
ลักษณะท่ี 1 เปEนสถาบันท่ีเน"นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะท่ี 2 เปEนสถาบันท่ีเน"นระดับปริญญาตรี 
 กลุ�ม ง  สถาบันท่ีเน�นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
หมายความถึง สถาบันท่ีเน"นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน"นการทํา
วิทยานิพนธ�และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน"นการผลิตบัณฑิตท่ีเปEนผู"นําทางความคิดของ
ประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให"อยู�ในแนวหน"าระดับสากล มุ�งสร"างองค�ความรู"ทฤษฎี และ
ข"อค"นพบใหม�ทางวิชาการ 
 ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต"องสร"างกลไกการประเมินคุณภาพให"สอดรับกับการแบ�งกลุ�ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ�มดังกล�าว 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กําหนดให"อุดมศึกษาไทยในช�วง
ป� 2555-2559 ต"องมีการพัฒนาอย�างก"าวกระโดดเพ่ือเปEนแหล�งความรู"ท่ีตอบสนองการแก"ไขปmญหาวิกฤติและชี้นํา
การพัฒนาอย�างยั่งยืนของชาติและท"องถ่ินโดยเร�งสร"างภูมิคุ"มกันในประเทศให"เข"มแข็งข้ึนภายใต"หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและต"องส�งเสริมการพัฒนาประเทศให"สามารถแข�งขันได"ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
โดยให"ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให"มีคุณภาพผลิตกําลังคนท่ีมีศักยภาพตรงตามความต"องการของ
ตลาดแรงงานสามารถทํางานเพ่ือดํารงชีพตนเองและเพ่ือช�วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะ
ท้ังร�างกายและจิตใจรวมท้ังพัฒนาอาจารย�ให"เปEนมืออาชีพและผู"เชี่ยวชาญมืออาชีพให"เปEนอาจารย�พัฒนาวิชาชีพ
อาจารย�ให"เปEนท่ียอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช"ความรู"เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมความคิดสร"างสรรค�บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปEนมิตรต�อสิ่งแวดล"อมซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนา
เพ่ือประโยชน�สุขท่ียั่งยืนของประเทศไทยท้ังนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติ
อุดมศึกษาเปEนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน�ป� 2559 “อุดมศึกษาเปEนแหล�งองค�ความรู"และพัฒนากําลังคน
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ระดับสูงท่ีมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย�างยั่งยืนสร"างสังคมการเรียนรู"ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติฉบับท่ี 11(พ.ศ. 2555-2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคม
อาเซียนและมุ�งสู�คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา ท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 
ประกอบด"วยมาตรฐาน 3 ด"าน ได"แก� มาตรฐานด"านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด"านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานด"านการสร"างและพัฒนาสังคมฐานความรู"และสังคมแห�งการเรียนรู" มาตรฐานย�อยท้ัง 3 ด"านนี้ อยู�ใน
มาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบด"วยมาตรฐานย�อย 3 มาตรฐานเช�นกัน  คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของ
คนไทยท่ีพึงประสงค� ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 แนวการ
สร"างสังคมแห�งการเรียนรู"/สังคมแห�งความรู" แต�ละมาตรฐานย�อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล"อง
และสัมพันธ�กับมาตรฐานย�อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให"การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
บรรลุตามจุดมุ�งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเปEนมาตรฐานแม�บทแล"ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได"
จัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือนําไปสู�การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ�มสถาบันท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงค� และพันธกิจในการจัดต้ังท่ีแตกต�างกันได"อย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด"วยมาตรฐานหลัก 2 ด"าน คือ มาตรฐานด"านศักยภาพและความพร"อมใน
การจัดการศึกษา และมาตรฐานด"านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุ�ม
สถาบันอุดมศึกษาเปEน 4 กลุ�ม ได"แก� กลุ�ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ�ม ข สถาบันท่ีเน"นระดับปริญญาตรี กลุ�ม ค สถาบัน
เฉพาะทาง และกลุ�ม ง สถาบันท่ีเน"นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
นอกจากนั้น ยังได"จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให"เปEนไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและเพ่ือเปEนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต�ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดให"คุณภาพ
ของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต"องเปEนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู"อย�างน"อย 5 ด"าน คือ ด"านคุณธรรม 
จริยธรรม ด"านความรู" ด"านทักษะทางปmญญา ด"านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ และด"าน
ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศ   

2.4 กฎกระทรวงว�าด6วยระบบ หลักเกณฑ. และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช" สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน�วยงานต"นสังกัดท่ีทําหน"าท่ีกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได"เสนอ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให"คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให"สอดคล"องกับเจตนารมณ�แห�งพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล�าว ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2543 ได"มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซ่ึงต�อมาได"จัดทําเปEนประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ�และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 
เพ่ือใช" เปEนแนวปฏิบัติ สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให"ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส�งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให"มี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังให"มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน�วยงานต"นสังกัดท่ีมีหน"าท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร"อมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให"มีการแต�งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาข้ึนในแต�ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ� แนวทาง 
วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต�
ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป� พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงได"จัดทํากฎกระทรวงว�าด6วยระบบหลักเกณฑ.และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให"เปEนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระสําคัญเก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว"ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได"ถือปฏิบัติมาอย�างต�อเนื่อง ต�อมาในป� 2553 กระทรวงศึกษาธิการได"ออก
กฎกระทรวงว�าด6วยระบบ หลักเกณฑ. และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวม
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว"ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให"คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหน"าท่ีหลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนด
หลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส�งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) 
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก�สถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย�างต�อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให"ระบบการประกัน
คุณภาพภายในประกอบด"วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และ
กําหนดให"หน�วยงานต"นสังกัดจัดให"มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย�างน"อยหนึ่งครั้งในทุกสามป�และแจ"ง
ผลให"สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปZดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต�อสาธารณชน  
 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
ก�อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได"ตระหนักดีถึง

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได"จัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาต้ังแต�ป� พ.ศ. 2539 เพ่ือเปEนแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการคือการให"เสรีภาพทางวิชาการ (academic 
freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร"อมของสถาบันท่ี
จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได" (accountability)   

 ต�อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ. 2553 ได"ระบุให"หน�วยงานต"นสังกัดและสถานศึกษาจัดให"มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการกําหนดให"
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน"าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ี
สอดคล"องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และแผนการศึกษาแห�งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยคํานึงถึงความเปEนอิสระและความเปEนเลิศทาง
วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว�าด"วยการจัดต้ังสถานศึกษาแต�ละแห�งและกฎหมายท่ีเก่ียวข"อง 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน"าท่ีร�วมกับสถานศึกษาในการจัดให"มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ด"วยกฎกระทรวงว�าด"วยระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ข"อ 33 ให"สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความีอิสระในการ
ดําเนินการของสถานศึกษา  เพ่ือให"มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย�างต�อเนื่องและเตรียมความพร"อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมสอดคล"องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน  
โดยอาจเปEนระบบประกันคุณภาพท่ีใช"กันแพร�หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปEนระบบเฉพาะท่ีสถาบัน
พัฒนาข้ึนเอง  แต�ไม�ว�าจะเปEนระบบคุณภาพแบบใดจะต"องมีกระบวนการทํางานท่ีเริ่มต"นจากการวางแผน การ
ดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้ เพ่ือให"การดําเนินภารกิจของสถาบัน
บรรลุเปcาประสงค�และมีพัฒนาการอย�างต�อเนื่อง  ขณะเดียวกันก็เปEนหลักประกันแก�สาธารณชนให"ม่ันใจว�า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร"างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพหลักการท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพและตัวบ�งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  

หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต�อไปนี้ 
1) ส�งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต"ความสอดคล"องกับ 

หลักเกณฑ�ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงว�าด"วยระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
2) เปEนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมปmจจัยนําเข"าและกระบวนการซ่ึง

สามารถส�งเสริมและนําไปสู�ผลลัพธ�ของการดําเนินการอย�างมีประสิทธิภาพ  
3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม� ประกอบด"วย 

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ (สํานักวิชา) และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช"ในป�การศึกษา 2557  
-  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการต้ังแต� การควบคุม

คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ�การประเมินฯ จะมุ�งไป
ท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว�าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให"สามารถส�งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม
การดําเนินงานให"เปEนไปตามท่ีกําหนด สะท"อนการจัดการศึกษาอย�างมีคุณภาพ  

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับสํานักวิชา และระดับสถาบัน เปEนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสํานักวิชา และสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
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วิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีสํานักวิชาและสถาบันต"องการให"สํานักวิชาและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ�มสถาบัน ซ่ึง
เปEนการประเมินความเข"มแข็งทางวิชาการ  

4)  ให"อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
5)  เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนท่ีกําหนดและเปEนนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพ่ือไม�ให"
เปEนการทํางานซํ้าซ"อนเกินความจําเปEนหรือสร"างภาระการทํางานของหน�วยงาน 

3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ�งช้ีและเกณฑ6ประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานท่ีเปEนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต�าง ๆ ต"องดําเนินการให"เปEนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ�อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข"องอีก
มาก เช�น เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด"าน
ต�าง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปEนต"น 
 กําหนดตัวบ�งช้ีเปDน 2 ประเภท คือตัวบ�งช้ีเชิงปริมาณและตัวบ�งช้ีเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1) ตัวบ�งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ�มาตรฐานเปEนข"อ ๆ กําหนดเกณฑ�การประเมินตัวบ�งชี้เปEน 5 
ระดับ มีคะแนนต้ังแต� 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีท้ังการนับจํานวนข"อและระบุว�าผลการดําเนินงานได"ก่ีข"อ ได"
คะแนนเท�าใดกรณีท่ีไม�ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม�ครบท่ีจะได" 1 คะแนน ให"ถือว�าได" 0 คะแนนและการ
ประเมินโดยกําหนดการให"คะแนนตามท่ีได"สํานักวิชาหรือสถาบันดําเนินการและกรรมการประเมิน (peer review) 
จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ ร�วมกันก�อนท่ีจะบันทึกคะแนน  โดยมีระดับคะแนนอยู�ระหว�าง 0 - 5 

2) ตัวบ�งช้ีเชิงปริมาณอยู�ในรูปของร"อยละหรือค�าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ�การประเมินเปEนคะแนน
ระหว�าง 1 ถึง 5 โดยเปEนค�าต�อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ (ซ่ึงอยู�ในรูปร"อยละ
หรือค�าเฉลี่ย) เปEนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ�  โดยท่ีแต�ละตัวบ�งชี้จะกําหนดค�าร"อยละหรือค�าเฉลี่ยท่ีคิดเปEน
คะแนนเต็ม 5 ไว" 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได"กําหนดให"มีระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร สํานักวิชาและสถาบัน เพ่ือให"สถาบันอุดมศึกษาต�างๆ นําไปใช"เปEนแนวทาง (Guideline) 

ในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแต�ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต"การกํากับดูแลของสภา

สถาบันอุดมศึกษา  โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษา

และพันธกิจด"านการบริหารจัดการ ได"แก� (1) พันธกิจด"านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด"านการวิจัย (3) พันธกิจด"าน

การบริการวิชาการ (4) พันธกิจด"านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ สําหรับการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตรจะเน"นพันธกิจในด"านการผลิตบัณฑิตเปEนสําคัญ ส�วนพันธกิจด"านอ่ืนๆ จะเปEนการบูรณาการเข"า

ไว"ด"วยกัน  หากเปEนตัวบ�งชี้ในระดับสํานักวิชาและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมท้ังการ
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บริหารจัดการได"ท้ังหมด  ซ่ึงสามารถชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและ

หลักเกณฑ�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข"องกับพันธกิจเหล�านั้นได"ท้ังหมด ในบทท่ี 6 ถึงบทท่ี 8 ของคู�มือฉบับนี้จึงได"พัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให"สถาบันอุดมศึกษานําไปเปEนกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในต้ังแต�ระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา และระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ�การประเมิน

จะมุ�งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว�าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให"สามารถส�งเสริม สนับสนุน กํากับ

ติดตาม การดําเนินงานให"เปEนไปตามท่ีกําหนด สะท"อนการจัดการศึกษาอย�างมีคุณภาพ และตัวบ�งชี้ท่ีพัฒนาข้ึนควร

เชื่อมโยงหรือเปEนเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน"นท่ี

ปmจจัยนําเข"า และกระบวนการ ซ่ึงภายใต"ตัวบ�งชี้ท่ีเปEนกระบวนการให"สามารถสะท"อนผลลัพธ�ของการดําเนินการ

ตามกระบวนการดังกล�าวด"วย  

 3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
 ในด"านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู"ท่ีมีความสําคัญส�งผลให"การดําเนินงานประสบความสําเร็จ
และนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพอย�างต�อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู"บริหารสูงสุดของสถาบันท่ีจะต"องให"
ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเข"าใจร�วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให"
หน�วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ"นให"เกิดการพัฒนาคุณภาพอย�าง
ต�อเนื่อง หน"าท่ีสําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน�วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร"อมท้ัง
กําหนดตัวบ�งชี้และเกณฑ�การประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับสํานักวิชา และสถาบัน ระบบประกันคุณภาพท่ีใช"
ต"องสามารถเชื่อมโยงให"เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ต้ังแต�ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา ไปจนถึงระดับ
สถาบัน โดยอาจจําเปEนต"องจัดทําคู�มือคุณภาพในแต�ละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน แต�ท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือ
หน�วยงานนี้ต"องประสานงานและผลักดันให"เกิดระบบฐานข"อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใช"งาน
ร�วมกันได"ในทุกระดับ 
 3.1.4 ระบบฐานข�อมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวัดและวิเคราะห�ผลการดําเนินงานเปEนสิ่งจําเปEนในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและ
วิเคราะห�ผลการดําเนินงานจะไม�สามารถทําได"อย�างถูกต"องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข"อมูลและระบบ
สารสนเทศท่ีเปEนจริง ถูกต"องตรงกันทุกระดับต้ังแต�ระดับบุคคล ระดับหลักสูตรสํานักวิชา และสถาบัน ตลอดจนเปEน
ข"อมูลท่ีสามารถเรียกใช"ได"อย�างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพจึงเปEนปmจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะส�งผล
ต�อความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส�งผลต�อคุณภาพในทุกข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแต�การ
วางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
 

4. ความเช่ือมโยงระหว�างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ท่ีว�าด"วยการ

บริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได"กําหนดให"คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน"าท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการ
อุดมศึกษาท่ีสอดคล"องกับความต"องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และสอดคล"องกับมาตรฐาน
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การศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปEนอิสระและความเปEนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได"จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช"เปEนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และระดับหน�วยงาน เพ่ือนําไปสู�การกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต�อไป 
มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้ได"ใช"มาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนร�มใหญ�เปEนกรอบในการ
พัฒนา โดยมีสาระสําคัญท่ีครอบคลุมเปcาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปEน
มาตรฐานท่ีคํานึงถึงความหลากหลายของกลุ�มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให"ทุกสถาบันสามารถนําไปใช"
กําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได" 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได"กําหนดเกณฑ�มาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
หลักเกณฑ�การขอเปZดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ�การกําหนดชื่อ
ปริญญา หลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส�งเสริมให"สถาบันอุดมศึกษาได"พัฒนาด"านวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให"มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู�สากล ซ่ึงทําให"
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได"อย�างยืดหยุ�น คล�องตัว และต�อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท"อนให"
เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให"การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได"มาตรฐานตามท่ีกําหนดท้ังมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ�กับมาตรฐานและหลักเกณฑ�ท่ี
เก่ียวข"องกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  จึงจําเปEนต"องมีระบบ
ประกันคุณภาพท่ีพัฒนาข้ึนตามท่ีกําหนดไว"ในกฎกระทรวงว�าด"วยระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ท้ังนี้ ความเชื่อมโยงระหว�างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข"อง และการประกันคุณภาพ
การศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพท่ี  1.1 
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แผนภาพท่ี 1.1  ความเช่ือมโยงระหว�างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานที่ 1 

คุณลักษณะของคนไทยที่พึง

ประสงค�ทัง้ในฐานะพลเมือง

และพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 

แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 

แนวการสร"างสังคมแห�ง 

การเรียนรู"/สังคมแห�ง

ความรู" 

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

ด"านคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานด"านการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานด"านการสร"างและ

พัฒนาสังคมฐานความรู" 

และสังคมแห�งการเรียนรู" 

หลักเกณฑ�กํากับ

มาตรฐาน รวมถึง

มาตรฐานสถาบัน 

อุดมศึกษาและ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห�งชาต ิ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต"ตัวบ�งชี้ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ 

ผลผลติทางการศึกษาทีไ่ด"คุณภาพ 
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5. ความเช่ือมโยงระหว�างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปEนส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีต"องดําเนินการ

อย�างต�อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปmจจัยท่ีเก่ียวข"องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย�างสมํ่าเสมอด"วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต"องดูแลท้ัง
ปmจจัยนําเข"า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ� (output/outcome) ซ่ึงต�างจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกท่ีเน"นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว�างการประกันคุณภาพภายในกับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปEนสิ่งจําเปEน โดยได"เชื่อมโยงให"เห็นจากแผนภาพท่ี 1.2 

 
แผนภาพท่ี 1.2  ความสัมพันธ.ระหว�างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
 
 

 

 

 
 

จากแผนภาพท่ี 1.2 จะเห็นว�า เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแล"ว
จําเปEนต"องจัดทํารายงานประจําป�ท่ีเปDนรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช"รูปแบบการจัดทํารายงานประจําป�ท่ี
เปEนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในระบบฐานข"อมูลด"านการประกันคุณภาพ (CHE QA 
Online) ซ่ึงเปEนการบันทึกผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ�านทางระบบออนไลน� ต้ังแต�การจัดเก็บ
ข"อมูลพ้ืนฐาน เอกสารอ"างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  เพ่ือนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย หน�วยงานต"นสังกัด หน�วยงานท่ีเก่ียวข"อง และเปZดเผยต�อสาธารณชน ซ่ึงข"อมูลดังกล�าวจะเปEนข"อมูล
เชื่อมโยงระหว�างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต"นสังกัด ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา
จําเปEนต"องจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุ�มลึก สะท"อนภาพท่ีแท"จริงของสถาบันในการจัดการศึกษา
ต้ังแต�ระดับหลักสูตร การดําเนินการของสํานักวิชาและสถาบัน เพ่ือการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช"สังคม 

 

 

การปฏิบัติงาน

ของสถาบัน 

การประเมิน

ตนเองของ

สถาบัน 

 

 

 

 ติดตามตรวจสอบโดย 

ต"นสังกัดทุก 3 ป� 
 

 

รายงานประจําป�  
การตรวจเยีย่ม รายงานผล 

การประเมิน 

การติดตามผล 

การประกันคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

ข"อมูลปcอนกลับ 

ข"อมูลปcอนกลับ 
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บทท่ี 3 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เปEนท่ีทราบกันดีว�าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเปEนต"องมีการปรับปรุงอย�างต�อเนื่องตามระดับ
การพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก"าวหน"าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู"และทักษะ
ในอนาคตท่ีตลาดงานต"องการ และพฤติกรรมการเรียนรู"ของผู"เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปmจจุบันระบบการประกัน
คุณภาพภายในเข"าสู�รอบท่ีสาม (2557 - 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข"าสู�รอบท่ีสี่ (2558-2562) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช"มาต้ังแต� 
ป�การศึกษา 2550 เปEนระบบแรกท่ีให"สถาบันอุดมศึกษาทุกแห�งได"นําไปใช"ในการประเมินผลการดําเนินงานในทุกป�
การศึกษา และให"สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินท่ีสะท"อนเอกลักษณ�ของแต�ละสถาบัน ในรอบแรกนี้ตัว
บ�งชี้ประเมินผลการดําเนินงานมีท้ังตัวบ�งชี้ท่ีเปEนปmจจัยนําเข"า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ� โดยครอบคลุม
องค�ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว�าด"วยระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ�แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก"ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต�างๆท่ีเก่ียวข"อง รวมท้ัง
สอดคล"องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ�งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค�การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต"หลักการสําคัญคือไม�เปEนภาระซํ้าซ"อนในการปฏิบัติงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ตัวบ�งชี้ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถประเมินได"ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปmจจัยนําเข"า 
กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ� อีกท้ังยังมีความสมดุลระหว�างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด"าน คือ ด"าน
นักศึกษาและผู "มีส �วนได"ส�วนเสีย ด"านกระบวนการภายใน ด"านการเงิน และด"านบุคลากร การเรียนรู"และ
นวัตกรรม ในส�วนของเกณฑ�การประเมิน มีท้ังเกณฑ�ท่ัวไปท่ีใช"กับทุกสถาบันและท่ีแยกใช"เฉพาะกับสถาบันท่ีมี
จุดเน"นต�างกัน ได"แก� สถาบันท่ีเน"นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันท่ีเน"นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
สถาบันท่ีเน"นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันท่ีเน"นการผลิตบัณฑิตเพียงอย�างเดียวเนื่องจาก
ในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห�งยังไม�มีกระบวนการทํางานที่เน"นวงจรคุณภาพอย�างชัดเจนตัวบ�งชี้ส�วน
ใหญ�จึงเปEนตัวบ�งชี้ท่ีเน"นกระบวนการ   

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก 
โดยนําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) กฎกระทรวงว�าด"วยระบบหลักเกณฑ�และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติด"านต�างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัย
ของรัฐมาเปEนกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย�างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ�การ
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ประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสองจะมุ�งเน"นการประเมินเฉพาะปmจจัยนําเข"าและกระบวนการ สําหรับการวัดผลผลิต
หรือผลลัพธ�นั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได"นําตัวบ�งชี้ท่ีใช"ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ของ สมศ. มาใช" โดยถือเปEนส�วนหนึ่งของตัวบ�งชี้และเกณฑ�การประกันคุณภาพภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาต"อง
ดําเนินการให"ครบถ"วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปmจจัยนําเข"า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ� ท้ังนี้ 
เกณฑ�ท่ีพัฒนาข้ึนในรอบนี้ยังมีความแตกต�างจากรอบแรกคือ มีการกําหนดประเภทเกณฑ�มาตรฐานท่ัวไปท่ีใช"กับทุก
กลุ�มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ�มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ�มสถาบันอุดมศึกษา ได"แก� กลุ�ม ข สถาบันท่ีเน"นระดับ
ปริญญาตรีกลุ�ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน"นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ�ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน"นระดับปริญญา
ตรี และกลุ�ม ง สถาบันท่ีเน"นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตาม
นิยามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 
2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม� (พ.ศ. 2558 - 2561) 

ในป� พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ได"ตระหนักถึงความสําคัญของหน�วยย�อยของการอุดมศึกษาท่ีทําหน"าท่ีผลิตบัณฑิตให"มีคุณภาพ จึง
ได"กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให"พิจารณา
เพ่ิมเติมในสาระท่ีเก่ียวข"องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป� ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมท้ังกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ 
ได"กําหนดให"มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ (สํานักวิชา) และระดับ
สถาบันโดยมีองค�ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด"านของสถาบันอุดมศึกษา และ
เพ่ิมเติมด"านอ่ืนๆ ท่ีจําเปEน สําหรับการพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ�การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับ
หลักสูตรสํานักวิชา และสถาบัน ดําเนินการไปพร"อมกัน หากเปEนตัวบ�งชี้ท่ีเน"นกระบวนการจะต"องมีการประเมินผลลัพธ�
ภายใต"การดําเนินการตามตัวบ�งชี้กระบวนการดังกล�าวด"วย (process performance)ซ่ึงได"กําหนดหลักการพัฒนาไว"
ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ. AUN QA ประกอบด6วย จํานวน 11 ตัว
บ�งช้ี ครอบคลุมเรื่องการส�งเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารย�
ต�อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ�ให"เปEนไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร) ผลงาน
ทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย� สื่ออุปกรณ�การเรียนการสอน ห"องสมุดและแหล�งการเรียนรู"ต�างๆ การ
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติรวมท้ังคุณภาพบัณฑิต ซ่ึงจะพิจารณาจากการมีงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ�และเผยแพร�ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ. CUPT QA จํานวน 19 ตัวบ�งช้ี ครอบคลุมการ
ดําเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต�ละหลักสูตรท่ีคณะดูแล รวมท้ังกิจกรรมนักศึกษา 
การบริการนักศึกษา การให"บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 
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จุดมุ�งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต�ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชาและระดับสถาบันให"
ได"ข"อมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีได"คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต�ละสํานักวิชา และ
ภาพรวมของสถาบันอันจะนําไปสู�การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ�และมาตรฐานท่ีต้ังไว"อย�าง
ต�อเนื่องเพ่ือจัดทํารายงานประจําป�ท่ีเปEนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต�อสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทุกป�การศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอย�างน"อยหนึ่งครั้งในทุกสามป�ตามกฎกระทรวงฯ
รวมท้ังการสร"างความม่ันใจต�อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู"เรียนมีงานทําผู"เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาข้ึนทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 

อย�างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม�นี้จะมุ�งเน"นท่ีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรให"มีการดําเนินการต้ังแต�การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร"างความม่ันใจให"กับผู"ใช"บัณฑิตและส�งเสริมสนับสนุน 
กํากับติดตามการดําเนินงานของสํานักวิชาและสถาบันให"เปEนไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน�ท่ีสถาบันอุดมศึกษา
กําหนด โดยให"สะท"อนผลการจัดการศึกษาได"อย�างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิต
ในแต�ละป�การศึกษาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดย
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกป�การศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอกท่ีจะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให"ได"ข"อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสะท"อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต�ละป�การศึกษา เพ่ือสร"างความเชื่อม่ันในคุณภาพ
ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได"ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยระบุให"สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือก
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของ
สถานศึกษา เพ่ือให"มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย�างต�อเนื่อง สอดคล"องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเปEนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
เกณฑ�มาตรฐานต�างๆ ท่ีเก่ียวข"องและเตรียมความพร"อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ท้ังนี้ ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาเลือกใช" ต"องสนองต�อเจตนารมณ�ของสถาบันอุดมศึกษาและ
กฎกระทรวงว�าด"วยระบบหลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเปEนระบบท่ีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาข้ึน หรือเปEนระบบท่ีเปEนท่ียอมรับในระดับสากลท่ีสามารถประกัน
คุณภาพได"ตั้งแต�ระดับหลักสูตร สํานักวิชา และสถาบัน เช�น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเปEนระบบท่ี
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาข้ึนเอง  ท้ังนี้ โดยผ�านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยและเสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให"ความเห็นชอบ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาต"องรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในต�อต"นสังกัด เพ่ือพิจารณาและเปZดเผยต�อสาธารณะ เพ่ือให"เปEนไปตามมาตรา 48 แห�งพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553และข"อ 6 แห�ง
กฎกระทรวงว�าด"วยระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 

3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ป�การศึกษา 2558 - 2561) 
เพ่ือให"การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน� จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด"วย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บข"อมูล 
(Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินต้ังแต�ต"นป�การศึกษา โดยนําผลการประเมินป�ก�อนหน"านี้มาใช"
เปEนข"อมูลในการวางแผนโดยต"องเก็บข"อมูลต้ังแต�เดือนมิถุนายน กรณีใช"ระบบเปZด-ปZดภาคการศึกษาแบบเดิม หรือ
ต้ังแต�เดือนสิงหาคม กรณีใช"ระบบเปZด-ปZดภาคการศึกษาตามอาเซียน  

D = ดําเนินงานและเก็บข"อมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแต�ต"นป�การศึกษา คือเดือนท่ี 1 -12 ของป�
การศึกษา (เดือนมิถุนายน - พฤษภาคม ป�ถัดไป หรือเดือนสิงหาคม - กรกฎาคม ป�ถัดไป) 

C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรระดับสํานักวิชา และระดับสถาบัน ระหว�างเดือน
มิถุนายน - สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ของป�ถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับสํานักวิชา และระดับสถาบัน โดยนําข"อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังข"อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป�และเสนอต้ังงบประมาณป�ถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช"งบประมาณกลางป�หรือ
งบประมาณพิเศษก็ได" 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไว6ดังนี้ 
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําป�การศึกษาใหม� 
2. สถาบันเก็บข"อมูลระยะเวลา12 เดือนตามตัวบ�งชี้ท่ีได"ประกาศใช"บนระบบ CHE QA Online และให"มี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปEนประจําทุกป�ท้ังระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชา และระดับสถาบัน 
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ผ�านระบบ CHE QA Online 
4. สํานักวิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�านําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

ระดับสํานักวิชา 
5. สํานักวิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน

หลักสูตรท่ีได"ประเมินไปแล"ว 
6. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร  ผลการประเมินระดับสํานักวิชา มาจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองระดับสถาบัน 
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

สํานักวิชา พร"อมนําผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในป�การศึกษาถัดไป 
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8. ผู"บริหารสถาบันนําผลการประเมินและข"อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในท่ี
สถาบันแต�งต้ัง (รวมท้ังข"อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ
ประจําป� และแผนกลยุทธ�  

9. ส�งรายงานประจําป�ท่ีเปEนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ�านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน
นับจากสิ้นป�การศึกษา 

สถาบันต"องมีการประเมินตนเองตามตัวบ�งชี้และเกณฑ�การประกันคุณภาพภายในทุกป�การศึกษา ท้ังระดับ
หลักสูตรระดับสํานักวิชา และระดับสถาบัน ตามลําดับโดยสถาบันเปEนผู"แต�งต้ังคณะกรรมการประเมิน และส�งผล
การประเมินให"สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ�านระบบฐานข"อมูลด"านการประกันคุณภาพ (CHE QA 
Online) ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได"มากกว�าหนึ่งหลักสูตรหาก
เปEนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช�นหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเปEนต"น 

  
ในกรณีท่ีต6องการเผยแพร�หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห�งชาติ พ.ศ. 2552 องค.ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรกําหนดไว"ดังนี้ 
-  ผู"ทรงคุณวุฒิจํานวนอย�างน"อย 3 คน โดยเกินกว�าก่ึงหนึ่งเปEนผู"ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและอย�าง

น"อยหนึ่งคนต"องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน 
-  ประธานกรรมการเปEนผู"ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ท้ังนี้ คณะกรรมการทุกคนต"องเปEนผู"ท่ีข้ึนทะเบียนผู"ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต�ละระดับการศึกษาเปEน

ดังนี้ 
-  ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือดํารงตําแหน�งทางวิชาการระดับผู"ช�วย

ศาสตราจารย�ข้ึนไป 
-  ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน�งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย�

ข้ึนไป 
-  ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน�งทางวิชาการระดับศาสตราจารย�ข้ึน

ไป 
ในกรณีท่ีประสงค�นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช"ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการองค�ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน 
กําหนดไว"ดังนี้ 

-  ผู"ทรงคุณวุฒิ จํานวนอย�างน"อย 5 คน ท้ังนี้ ข้ึนอยู�กับขนาดของสถาบัน 
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-  ประธานกรรมการประเมินฯ เปEนผู"ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีข้ึนทะเบียนประธานคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

-  กรรมการ เปEนผู"ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผ�านการฝiกอบรมหลักสูตรผู"ประเมินของสกอ. อย�างน"อยร"อย
ละ 50 ส�วนผู"ประเมินจากภายในสถาบันต"องต"องผ�านการฝiกอบรมหลักสูตรผู"ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัด
ฝiกอบรมให"โดยใช"หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เปEนดังนี้ 
1. ประธานกรรมการ 
  - ผู"ท่ีเปEนหรือเคยเปEนผู"บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท�าข้ึนไป และมีประสบการณ�เปEนผู"ประเมิน

คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับสํานักวิชาหรือเทียบเท�าหรือ 
  - ผู"ท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการระดับผู"ช�วยศาสตราจารย�ข้ึนไป และมีประสบการณ�เปEนผู"ประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับสํานักวิชาหรือเทียบเท�าข้ึนไป หรือ 
  - ผู"ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล"วว�ามีความเหมาะสม 
2. กรรมการ 
  - กรณีเปEนอาจารย� ต"องทําหน"าท่ีเปEนอาจารย�ประจํามาแล"วไม�น"อยกว�า 2 ป� 
  - กรณีเปEนฝjายสนับสนุน ต"องทําหน"าท่ีในระดับผู"อํานวยการหน�วยงานข้ึนไปมาแล"วไม�น"อยกว�า2 ป� 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความก"าวหน"าของการปฏิบัติตาม

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย�างน"อยหนึ่งครั้งในทุกสามป� และแจ"งผลให"สถานศึกษาทราบ รวมท้ังเปZดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต�อสาธารณชน เพ่ือให"เปEนไปตามข"อ 36 แห�งกฎกระทรวงว�าด"วยระบบ 
หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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บทท่ี 4 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร AUN QA 

องค.ประกอบ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร  
ผู"กํากับตัวบ�งชี้ : ผู�ช�วยศาสตราจารย�ทวี  บุญภิรมย� 

ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี ้ : ผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก"วฉาย/อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา/ 

   นายวชัระ  เจียมสวสัดิ ์

เกณฑ.การประเมิน การกํากับให6เปDนไปตามมาตรฐาน  

ข6อ เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนอาจารย�ประจําหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารย�ประจําหลักสูตร  

3 คุณสมบัติของอาจารย�ผู"รับผิดชอบหลักสูตร  

4 คุณสมบัติของอาจารย�ผู"สอน  

5 คุณสมบัติของอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�หลักและ

อาจารย�ท่ีปรึกษาการค"นคว"าอิสระ 

 

6 คุณสมบัติของอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�ร�วม (ถ"ามี)  

7 คุณสมบัติของอาจารย�ผู"สอบวิทยานิพนธ�    

8 การตีพิมพ�เผยแพร�ผลงานของผู"สําเร็จการศึกษา  

9 ภาระงานอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�และการค"นคว"า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

10 อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�และการค"นคว"าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย�างต�อเนื่องและ

สมํ่าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  
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การประเมินตนเองตามเกณฑ.คุณภาพ AUN-QA 11 ข6อ 
ในป�การศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

จึงได"ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ� ASEAN University Network - Quality Assurance 
(AUN-QA) version 3.0 โดยมีสาระหลักเก่ียวกับการจัดการศึกษาแบบ Outcome Based Education (OBE)  
มุ�งสัมฤทธิ์ Expected Learning Outcome (ELO) มีลักษณะเปEนเกณฑ�ท่ีกําหนดเพียงแนวทาง เพ่ือการดําเนิน
อย�างเปEนระบบมุ�งสู� ELO ของหลักสูตร และการประเมิน 7 ระดับท่ีมี World Class เปEนระดับสูงสุด ดังนี้ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม�ปรากฏ

การ

ดําเนินการ 

(ไม�มี

เอกสาร ไม�

มีแผน 

หรือไม�มี

หลักฐาน) 

มีการ

วางแผน

แต�ยังไม�ได"

เริ่ม

ดําเนินการ 

มีเอกสาร

แต�ไม�

เชื่อมโยง

กับการ

ปฏิบัติหรือ

มีการ

ดําเนินการ

แต�ยังไม�

ครบถ"วน 

มีเอกสาร

และ

หลักฐานการ

ดําเนินการ

ตามเกณฑ� 

มีเอกสารและ

หลักฐานชัดเจนท่ี

แสดงถึงการ

ดําเนินการท่ีมี

ประสิทธิภาพ

ดีกว�าเกณฑ 

ตัวอย�าง

แนวปฏิบัติ

ท่ีดี 

ดีเยี่ยม 

เปEนแนว

ปฏิบัติใน

ระดับโลก

หรือแนว

ปฏิบัติชั้น

นํา 
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AUN - QAcriterion1 ผลการเรียนรู6ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

ผู6กํากับตัวบ�งชี้  : ผู"ช�วยศาสตราจารย�ทวี บุญภิรมย� 

ผู6จัดเก็บตัวบ�งชี ้ : อาจารย� ดร.ซารีนา  สือแม/อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา/ผศ.เจษฎา  แก"วฉาย/ 
   อาจารย�วัฒนา  เต็มดี/นายวัชระ  เจียมสวัสดิ ์

แนวทางการประเมิน 
Sub Criterion 1 

1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and 
reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are 
explicit and known to staff and students. 
การกําหนดผลการเรียนรู"ท่ีคาดหวังคํานึงและสะท"อนถึงวิสัยทัศน�และพันธกิจของสถาบัน 
วิสัยทัศน�และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร และผู"เรียนรับทราบโดยท่ัวกัน 

2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each 
course and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning 
outcomes which should be aligned to the programme expected learning 
outcomes. 
หลักสูตรกําหนดผลการเรียนรู"ท่ีคาดหวังของบัณฑิต รายวิชา ควรได"รับการออกแบบอย�าง
ชัดเจน เพ่ือให"บรรลุถึงผลการเรียนรู"ท่ีคาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล"องกับผลการเรียนรู"
ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate  
to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes 
called transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. 
written and oral communication, problem-solving, information technology, 
teambuilding skills, etc. 
หลักสูตรควรออกแบบให"ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู"ท่ีเก่ียวข"องกับความรู" และทักษะเฉพาะทาง
ของศาสตร�นั้นๆ และทักษะท่ัวไป เช�น ทักษะการสื่อสารทางด"านการเขียนและการพูด ทักษะ
การแก"ปmญหา ทักษะการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร"างทีม ฯลฯ  

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which 
reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 
หลักสูตรกําหนดผลการเรียนรู"ท่ีคาดหวังท่ีชัดเจน สะท"อนความต"องการและความจําเปEนของ 
ผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly 
formulated and aligned with the vision and mission of 
the university(1,2) 

 การกําหนดผลการเรียนรู"ท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล"องกับ
วิสัยทัศน�และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

       

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 
specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes 
(3) 

 ผลการเรียนรู"ท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังผลการเรียนรู" 
 เฉพาะทางของศาสตร�นั้นๆ และผลการเรียนรู"ท่ัวไป 

       

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders (4) 

 ผลการเรียนรู"ท่ีคาดหวังสะท"อนความต"องการของ 
 ผู"มีส�วนได"ส�วนเสียอย�างชัดเจน 

       

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  
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AUN - QAcriterion 2 ข6อกําหนดของหลักสูตร (Program Specification) 

ผู6กํากับตัวบ�งช้ี : ผู"ช�วยศาสตราจารย�ทวี บุญภิรมย� 
ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี : อาจารย� ดร.จักรพันธ� พิชญพพิฒัน�กุล/นายวัชระ  เจียมสวัสดิ์/นางสาวธีรกานต�  ผิวแก"ว 

แนวทางการประเมิน 

Sub Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

course specifications for each programme it offers, and give detailed information about 
the programmed to help stakeholders make an informed choice about the programme. 
สถาบันพึงเผยแพร�และประชาสัมพันธ�หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต�าง ๆ อย�างละเอียด 
เพ่ือให"ผู"มีส�วนได"ส�วนเสียมีข"อมูลประกอบการตัดสินใจ 

2. Programme specification including course specifications describes the expected learning 
outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students to 
understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be 
achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated; and 
the relationship of the programme and its study elements. 
ข"อกําหนดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชากําหนดผลการเรียนรู"ท่ีคาดหวังโดย 
ครอบคลุมท้ังความรู" ทักษะ และทัศนคติ ท่ีช�วยให"ผู"เรียนเข"าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ท่ีส�งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ท่ีแสดงให"เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ และความสัมพันธ�ของหลักสูตรกับ
องค�ประกอบท่ีเก่ียวข"องกับการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2– Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the programme specification is 
comprehensive and up-to-date (1,2) 

 ข"อกําหนดของหลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหา และแสดงผลการ
เรียนรู"ท่ีคาดหวังของหลักสูตรและทันสมัย 

       

2.2 The information in the course specification is 
comprehensive and up-to-date (1,2) 

 ข"อกําหนดของรายวิชาครอบคลุมเนื้อหาและแสดงผลการเรียนรู"
ท่ีคาดหวังของหลักสูตรและทันสมัย 

       

2.3 The programme and course specifications are 
communicated and made available to the 
stakeholders (1,2) 

 ผู"มีส�วนได"ส�วนเสียสามารถเข"าถึงและรับรู"รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข"อกําหนดรายวิชาได" 

       

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  
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AUN - QAcriterion 3 โครงสร6างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
ผู�กํากับตัวบ�งชี้ : ผู�ช�วยศาสตราจารย�ทวี บุญภิรมย� 

ผู�จัดเก็บตัวบ�งชี ้ : อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา/อาจารย� ดร.จักรพันธ�  พิชญพพิฒัน�กุล/ 

   นางสาวอัมภรณ�พรรณ พลาศัย/นายวชัระ  เจียมสวสัดิ ์
แนวทางการประเมิน 
Sub Criterion 3 

1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 
หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู"เรียน มีความสอดคล"องกันเพ่ือไปสู� 
การบรรลุผลการเรียนรู"ท่ีคาดหวัง 

2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the 
contribution made by each course in achieving the programme's expected learning 
outcomes is clear. 
การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรู"ท่ีคาดหวัง โดยแต�ละรายวิชาสนับสนุนการบรรลุผล 
การเรียนรู"ท่ีคาดหวังอย�างชัดเจน 

3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, 
sequenced, and integrated. 
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร"างเนื้อหาท่ีมีการเรียงลําดับอย�างเหมาะสม และบูรณาการ 

4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic 
courses, the intermediate courses, and the specialised courses. 
โครงสร"างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ�จากรายวิชาพ้ืนฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย�างชัดเจน 

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue 
an area of specialisation and incorporate more recent changes and developments in 
the field. 
หลักสูตรมีโครงสร"างท่ียืดหยุ�นเพ่ือให"ผู"เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ บูรณาการ 
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตร�นั้น ๆ  

6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and  
Up-to-date. 
หลักสูตรมีการทบทวนอย�างต�อเนื่องเพ่ือความทันสมัย 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3– Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on constructive 
alignment with the expected learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรู"ท่ีคาดหวัง 

       

3.2 The contribution made by each course to achieve the 
expected learning outcomes is clear (2) 

 แต�ละรายวิชาในหลักสูตรมีส�วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู"
ท่ีคาดหวังอย�างชัดเจน 

       

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, 
integrated and up-to-date (3,4,5,6) 

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร"างเนื้อหาท่ีมีการเรียงลําดับอย�าง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

       

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  
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AUN - QAcriterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
ผู�กํากับตัวบ�งชี้ : ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก�วฉาย 

ผู�จัดเก็บตัวบ�งชี ้ : อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา/อาจารย� ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน/ 

   นางสาวพิมลรัตน�  หาญสกุลวัฒน� 
แนวทางการประเมิน 
Sub Criterion 4 

1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational 
philosophy of the university. Educational philosophy can be defined as a set of 
related beliefs that influences what and how students should be taught. It defines 
the purpose of education, the roles of teachers and students, and what should be 
taught and by what methods. 
การจัดการเรียนการสอนเปEนไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษา คือ  
ชุดของความเชื่อท่ีมีผลต�อเนื้อหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงค�การศึกษา บทบาทผู"สอนและ
ผู"เรียน เนื้อหาการสอน และวิธีการสอน 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by 
the student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep 
approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding. 
คุณภาพการเรียนรู" หมายถึง ผู"เรียนสามารถแสวงหาความรู" วิเคราะห� สังเคราะห� เพ่ือให"ได" 
องค�ความรู"ใหม�ได"ด"วยตนเอง โดยมิใช�เพียงแค�การรับความรู"จากผู"สอน  

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes 
when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds 
of learning, what he or she knows about his or her own learning, and the 
strategies she or he chooses to use. 
การเรียนรู"โดยส�วนใหญ� คุณภาพการเรียนรู"ข้ึนอยู�กับแนวคิดท่ีผู"เรียนใช"ในขณะเรียนรู" ซ่ึงใน
ขณะเดียวกันก็ข้ึนอยู�กับมโนทัศน� การรับรู"ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธ�ท่ีเลือกใช" 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in  
a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 
คุณภาพการเรียนรู"เปEนส�วนหนึ่งของหลักการเรียนรู" ท่ีทําให"ผู"เรียนสามารถเรียนได"อย�างมีศักยภาพ 
ภายใต"สภาพแวดล"อมท่ีผ�อนคลาย สนับสนุน และมีความร�วมมือกัน 

5. Inpromoting responsibility in learning, teachers should: 
ในการสนับสนุนความรับผิดชอบต�อการเรียนรู" ผู"สอนพึงกระทําดังนี้ 

a) create a teaching-learning environment that enables individuals to 



- 32 - 

 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2560 
 

participate responsibly in the learning process; and 
สร"างบรรยากาศการเรียนการสอนให"ผู"เรียนมีส�วนร�วมในกระบวนการเรียนรู" 

b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 
choices in terms of subject content, programmed routes, approaches to 
assessment and modes and duration of study. 
เตรียมหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ�นและให"ผู"เรียนมีส�วนร�วมในการเลือกเนื้อหาวิชา  
แขนงวิชาในหลักสูตร วิธีการประเมิน วิธีการและระยะเวลาเรียน  

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to 
learn and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to 
critical inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new 
ideas and practices, etc.). 
การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู" วิธีการเรียนรู" และปลูกฝmงให"ผู"เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู"ตลอดชีวิต (เช�น ความมุ�งม่ันท่ีจะแสวงหาความรู"ด"วยตนเอง ทักษะ 
การประมวลผลข"อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม� ๆ ฯลฯ) 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4– Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is well articulated and 
communicated to all stakeholders (1) 

 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู�ผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย 

       

4.2 Teaching and learning activities are constructively 
aligned to the achievement of the expected learning 
outcomes (2,3,4,5) 

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล"องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู"ท่ีคาดหวัง 

       

4.3 Teaching and learning activities enhance  
 life-long learning (6) 
 กิจกรรมการเรียนการสอนส�งเสริมการเรียนรู"ตลอดชีวิต 

       

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  
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AUN - QAcriterion 5 การประเมินผู6เรียน (Student Assessment) 

ผู�กํากับตัวบ�งชี ้ : ผู�ช�วยศาสตราจารย�ทวี บุญภิรมย� 

ผู�จัดเก็บตัวบ�งชี ้ : ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก�วฉาย/อาจารย�วฒันา  เตม็ดี/นายวัชระ  เจียมสวัสดิ์/ 

   นางสาวธีรกานต�  ผิวแก�ว 

แนวทางการประเมิน 

Sub Criterion 5 
1. Assessment covers: 

การประเมินประกอบด"วย  
a. New student admission  

การรับเข"าผู"เรียน  
b. Continuous assessment during the course of study 

การติดตามความก"าวหน"าอย�างต�อเนื่องระหว�างการศึกษา  
c. Final/exit test before graduation 

การทดสอบก�อนสําเร็จการศึกษา  
2. Infostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be 

adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should 
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programmed 
and its courses. 
หลักสูตรพึงใช"วิธีการประเมินท่ีหลากหลายและสอดคล"องกับผลการเรียนรู"ท่ีคาดหวัง และควรวัด 
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู"ท่ีคาดหวังท้ังหลักสูตรและรายวิชา  

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, 
formative, and summative purposes. 
มีการวางแผนการประเมินผลท่ีหลากหลาย เพ่ือใช"ตามวัตถุประสงค�ของการประเมินผลวินิจฉัย 
การประเมินผลระหว�างการเรียนรู" และการประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นการเรียนรู"  

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 
concerned. 
การประเมินผู"เรียน ประกอบด"วย ช�วงเวลา วิธีการ ข"อบังคับ สัดส�วนการประเมิน เกณฑ� และเกรด 
พึงมีความชัดเจนและแจ"งให"ผู"มีส�วนเก่ียวข"องทราบ  

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 
programme. 
การประเมินควรมีมาตรฐาน ชัดเจน และเชื่อมโยงกันท้ังหลักสูตร  
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6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 
reliable and fairly administered. 
มีการใช"กระบวนการหรือวิธีการต�าง ๆ เพ่ือประกันว�าการประเมินผู"เรียนมีความเท่ียงตรง  
ความน�าเชื่อถือและเปEนธรรม  

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
ความเท่ียงตรง และความน�าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว"เปEนลายลักษณ�อักษร และ
ประเมินผลวิธีการประเมินอย�างต�อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม�ข้ึน และได"นําไปทดลองใช"  

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
ผู"เรียนเข"าถึงกระบวนการร"องทุกข�อย�างเหมาะสม 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5– Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

5.1 The student assessment is constructively aligned to 
the achievement of the expected learning outcomes 
(1,2) 

 การประเมินผู"เรียนมีความสอดคล"องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการ
เรียนรู"ท่ีคาดหวัง 

       

5.2 The student assessments including timelines, 
methods,regulations, weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and communicated to students 
(4,5) 

 การประเมินผู"เรียน ประกอบด"วย ช�วงเวลา วิธีการ ข"อบังคับ
สัดส�วนการประเมิน เกณฑ� และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ"ง
ให"ผู"มีส�วนเก่ียวข"องทราบ 

       

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 
schemes are used to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment (6,7) 
วิธีการต�าง ๆ เช�น เกณฑ�การประเมินและแผนการให"คะแนน มี
การประกันความเท่ียงตรง ความน�าเชื่อถือ และเปEนธรรม 

       
 

5.4 Feedback of student assessment is timely and        
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AUN-QA Criterion 5– Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

 helps to improve  learning (3) 
การให"ผลปcอนกลับในการประเมินผู"เรียนมีความทันเวลา และ
ช�วยพัฒนาการเรียนรู"ของผู"เรียน 

5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) 
 ผู"เรียนเข"าถึงกระบวนการร"องทุกข�อย�างเหมาะสม 

       

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  
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AUN - QAcriterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

ผู�กํากับตัวบ�งชี ้ : ผู�ช�วยศาสตราจารย�ทวี บุญภิรมย� 

ผู�จัดเก็บตัวบ�งชี ้ : ผู�ช�วยศาสตราจารย�มนทนา  รุจริะศักดิ์/อาจารย�ธนเสฏฐ�  ทองใสเกลี้ยง/ 

   นางสาวปราณี ทองเกิด/นางจนิตนา ทองน�อย/นางสาวประกายวรรณ วิเชียรรัตน�  
  

แนวทางการประเมิน 

Sub Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement 
plans) are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff 
fulfil the needs for education, research and service. 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรสายวิชาการ หรือ 
ความต"องการจําเปEนท้ังระยะสั้นและระยะยาว (เช�น แผนความก"าวหน"าทางสายงาน ยกย�อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง การเลิกจ"าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือให"ม่ันใจว�าบุคลากร
สายวิชาการมีท้ังคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอต�อความต"องการด"านการเรียนการสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการ 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service. 
มีการวัดสัดส�วนของผู"สอนต�อผู"เรียน และภาระงานของผู"สอน และกํากับติดตามเพ่ือพัฒนา
คุณภาพด"านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent 
academic staff will be able to: 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด"วย  

• design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงกับการเรียนรู" 
ในหลักสูตร 

• apply a range of teaching and learning methods and select most 
appropriate assessment methods to achieve the expected learning 
outcomes; 
การใช"วิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และการเลือกวิธีการประเมินท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให"ผู"เรียนบรรลุผลการเรียนรู"ท่ีคาดหวัง  

• develop and use a variety of instructional media; 
การพัฒนาและใช"สื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
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• monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate 
courses they deliver; 
การกํากับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาท่ีสอน  

• reflect upon their own teaching practices; and 
การเรียนการสอนสะท"อนจุดท่ีควรปรับปรุง หรือแก"ไขในวิธีการสอน และ 

• conduct research and provide services to benefit stakeholders 
การทําวิจัยและให"บริการท่ีเปEนผลประโยชน�ต�อผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย  

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 
การสรรหาและการพัฒนาความก"าวหน"าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู�บนพ้ืนฐานของ
ระบบคุณธรรม รวมท้ังการสอน การวิจัย และการบริการ  

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and 
understood. 
มีการกําหนดบทบาทและหน"าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย�างชัดเจน และเปEนท่ี
เข"าใจตรงกัน  

6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, 
and aptitude. 
มีการมอบหมายงานให"บุคลากรสายวิชาการอย�างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ� และ
ความสามารถ 

7. All academic staff members are accountable to the university and its 
stakeholders, taking into account their academic freedom and professional ethics. 
บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต�อมหาวิทยาลัยและผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย โดยคํานึงถึง
เสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ 

8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, 
and appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 
มีการระบุความต"องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย�างเปEนระบบ และจัด
กิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต"องการนั้น  

9. Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช�น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช�น ให"รางวัล ยกย�องให"เกียรติ 
  เพ่ือสร"างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
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10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 
มีการสร"าง กํากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเก่ียวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรม
ด"านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
Level 

1 2 3 4 5 6 7 
6.1 Academic staff planning (considering 
succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out to fulfill 
the needs for education, research and service (1) 
 มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคลากรสายวิชาการ (เช�น แผน
ความก"าวหน"าทางสายงาน ยกย�องชมเชย การสับเปลี่ยน
อัตรากําลัง การเลิกจ"าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติม
เต็มความจําเปEนด"านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 

       

6.2 Staff-to-student ratio and workload are 
measured and monitored to improve the quality of 
education, research and service (2) 
 มีการวัดสัดส�วนของผู"สอนต�อผู"เรียน และภาระงานของ
ผู"สอน และกํากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด"านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

       

6.3 Recruitment and selection criteria including 
ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated (4,5,6,7) 
 กําหนดเกณฑ�การสรรหาและคัดเลือกรวมถึง 
จริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ สําหรับตําแหน�ง
งาน การจ"างงาน ความก"าวหน"าทางสายงาน และเผยแพร�ให"
ทราบโดยท่ัวกัน  
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
Level 

1 2 3 4 5 6 7 
6.4 Competences of academic staff are identified 
 and evaluated (3) 
 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสาย
วิชาการ 

       

6.5 Training and developmental needs of academic 
staff are identified and activities are implemented 
to fulfill them (8) 
 มีการระบุความต"องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต"องการ
นั้น  

       

6.6 Performance management including rewards 
and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
(9) 

 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช�น ให"รางวัล ยกย�อง ให"
เกียรติเพ่ือสร"างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน การสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ  

       

6.7 The types and quantity of research activities by 
academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement (10) 

 มีการสร"าง กํากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนา
เก่ียวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด"านการวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการ 
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AUN - QAcriterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 

ผู�กํากับตัวบ�งชี ้ : ผู�ช�วยศาสตราจารย�ทวี บุญภิรมย� 
ผู�จัดเก็บตัวบ�งชี ้ : ผู�ช�วยศาสตราจารย�เจษฎา  แก�วฉาย/อาจารย� ดร.จักรพันธ� พิชญพิพัฒน�กุล/ 

   นางสาวปราณี ทองเกิด/นางจนิตนา ทองน�อย/นางสาวประกายวรรณ วิเชียรรัตน� 
แนวทางการประเมิน 
Sub Criterion 7 

1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of 
the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that 
the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, research and 
service. 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต"องการจําเปEนท้ังระยะสั้นและระยะยาวของห"องสมุด ห"องปฏิบัติการ ทรัพยากรด"านสารสนเทศ และ
ด"านการจัดบริการแก�นิสิต เพ่ือให"ม่ันใจว�าบุคลากรสายสนับสนุนมีท้ังคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ
ต�อความต"องการด"านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of 
support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well 
defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences. 
กําหนดเกณฑ�การสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหน�งงาน การจ"างงาน ความก"าวหน"าทางสายงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร�ให"ทราบโดยท่ัวกัน มีการกําหนดบทบาทและหน"าท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย�างชัดเจน และมีการมอบหมายงานให"บุคลากร 
สายสนับสนุนอยู�บนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม คุณสมบัติ และประสบการณ� 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their 
competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the 
stakeholders' needs. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือสร"างความม่ันใจว�าสมรรถนะและ
การให"บริการ สร"างความพึงพอใจแก�ความต"องการของผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, and 
appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 
มีการระบุความต"องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนอย�างเปEนระบบ  
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต"องการนั้น  

5.  Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 
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  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช�น ให"รางวัล ยกย�องให"เกียรติ เพ่ือสร"างแรงจูงใจ และสนับสนุน 
  การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7– Checklist 
Level 

1 2 3 4 5 6 7 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT 
facility and student services) is carried out to fulfil the 
needs for education, research and service (1) 

แผนอัตรากําลังของบุคลากรสายสนับสนุน (รวมท้ังห"องสมุด 
ห"องปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวกด"าน IT และการบริการ
การศึกษา) ต"องมีการดําเนินการให"สําเร็จเพ่ือยืนยันว�าคุณภาพและ
จํานวนของบุคลากรสายสนับสนุนตอบสนองความต"องการด"าน
การศึกษา การวิจัย และการบริการ 

  

 

    

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated (2) 

มีการกําหนดเกณฑ�ในการสรรหาและคัดเลือกในการแต�งต้ังเพ่ือ
ดํารงตําแหน�ง การย"ายตําแหน�ง และการเลื่อนตําแหน�งของบุคลากร
สายสนับสนุนและประกาศเผยแพร�ให"ทราบโดยท่ัวกัน 

  

 

    

7.3 Competences of support staff are identified and 
evaluated (3) 

มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน
เพ่ือสร"างความม่ันใจว�าสมรรถนะและการให"บริการ สร"างความพึง
พอใจแก�ความต"องการของผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย 

  

 

    

7.4 Training and developmental needs of support staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them (4) 

 มีการระบุความต"องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสาย
สนับสนุนอย�างเปEนระบบ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความ
ต"องการนั้น 

  

 

    

7.5 Performance management including rewards and 

recognition is implemented to motivate and support 
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AUN-QA Criterion 7– Checklist 
Level 

1 2 3 4 5 6 7 
education, research and service (5) 

มีการบริหารผลการปฏิบัติงาน เช�น ให"รางวัล ยกย�อง ให"เกียรติ 

เพ่ือสร"างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการ

บริการ 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  
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AUN - QAcriterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู6เรียน (Student Quality and Support) 

ผู6กํากับตัวบ�งชี้ : ผู"ช�วยศาสตราจารย�ทวี บุญภิรมย� 

ผู6จัดเก็บตัวบ�งชี ้ : อาจารย�จักรพงศ�  จิระแพทย�/อาจารย� ดร.ซารีนา  สือแม/อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา 
   ผู"ช�วยศาสตราจารย�เจษฎา  แก"วฉาย/อาจารย�นุร�ซานีซา  เจะดาโอะ/ 
   อาจารย�วัฒนา  เต็มดี/อาจารย� ดร.นราธิษณ� หมวกรอง/อาจารย� ดร.ภัทราวดี ศรีมีเทียน 
   นายวชัระ  เจียมสวสัดิ์/นางสาวดวงฤทัย  ชายสวสัดิ ์
แนวทางการประเมิน 

Sub Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programmed are clearly 

defined, communicated, published, and up-to-date. 
มีการกําหนดนโยบายและเกณฑ�การรับเข"าสู�หลักสูตรอย�างชัดเจน ประชาสัมพันธ�เผยแพร� 
อย�างทั่วถึงและเปEนปmจจุบนั 

2. The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated. 
มีการระบุวิธีการและเกณฑ�ในการคัดเลือกผู"เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ� 

3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload. Student progress, academic performance and workload are 
systematically recorded and monitored, feedback to students and corrective actions are 
made where necessary. 
มีระบบกํากับ ติดตามความก"าวหน"าในการเรียน ศักยภาพทางวชิาการ ภาระการเรียนของผู"เรียน 
อย�างเพียงพอ มีการเก็บข"อมูล ติดตาม และให"ข"อมูลปcอนกลบักับแก�ผู"เรียนอย�างเปEนระบบ 
และให"การแก"ไขถ"าจําเปEน 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. 
มีการให"คําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข�งขันของผู"เรียน  
และการบริการอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู"และทักษะการประกอบอาชีพ 

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality student 
learning, the institution should provide a physical, social and psychological environment 
that is conducive for education and research as well  
as personal well-being. 
ในการสร"างสภาพแวดล"อมการเรียนรู" เพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู"ของผู"เรียน สถาบันควร 
จัดบรรยากาศการเรียนรู"ทั้งด"านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอ้ือต�อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้ง
สุขภาวะของผู"เรียน 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
Level 

1 2 3 4 5 6 7 
8.1 The student intake policy and the admission criteria to 

the programme are clearly defined, communicated, 
published, and up-to-date (1) 
มีการกําหนดนโยบายและเกณฑ�การรับเข"าสู�หลักสูตรอย�างชัดเจน 

     ประชาสัมพันธ�เผยแพร�อย�างท่ัวถึงและเปEนปmจจุบัน 
8.2 The methods and criteria for the selection of students 

are determined and evaluated (2) 
     มีการระบุวิธีการและเกณฑ�ในการคัดเลือกผู"เรียน และมีการ 
     ประเมินผลวิธีการและเกณฑ� 

       

8.3 There is an adequate monitoring system for student 
progress, academic performance, and workload (3) 

     มีระบบกํากับ ติดตามความก"าวหน"าในการเรียน ศักยภาพทาง 
     วชิาการ ภาระการเรียนของผู"เรียนอย�างเพียงพอ  

       

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student 
competition, and other student support services are 
available to improve learning and employability (4) 

     มีการให"คําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการ 
     ประกวดแข�งขันของผู"เรียน และการบริการอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาการ 
     เรียนรู"และทักษะการประกอบอาชีพ 
 

       

8.5 The physical, social and psychological environment that 
is conducive for education and research as well as 
personal well-being (5) 

     ควรจัดบรรยากาศการเรียนรู"ท้ังด"านกายภาพ สังคม และจิตใจ ท่ีเอ้ือ 
     ต�อการเรียนการสอน การวิจัย รวมท้ังสุขภาวะของผู"เรียน 

       

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  
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AUN - QAcriterion 9 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู6ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

ผู6กํากับตัวบ�งชี้ : ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก�วฉาย 

ผู6จัดเก็บตัวบ�งชี ้ : อาจารย�ธนเสฏฐ�  ทองใสเกลี้ยง/ผู"ช�วยศาสตราจารย�เจษฎา  แก"วฉาย/ 
   อาจารย�ชนิีกาญจน�  อ"องหว�าง/อาจารย� ดร.จักรพันธ�  พิชญพพิฒัน�กุล/ 
   นางสาวดวงฤทัย  ชายสวสัดิ์/นางสาวอังคณา  ราชสุวรรณ 
แนวทางการประเมิน 
Sub Criterion 9 

1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 
and information technology are sufficient. 
มีทรัพยากรทางด"านกายภาพอย�างเพียงพอ ได"แก� อุปกรณ� เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
อุปกรณ�มีความทันสมัย พร"อมใช" และใช"ได"อย�างมีประสิทธิภาพ  

3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of 
the study programme. 
มีการคัดเลือก กลั่นกรอง และประสานการใช"ทรัพยากรการเรียนรู"ตามวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

4. A digital library is set up in keeping with progress in information and 
communication technology. 
มีห"องสมุดดิจิตอล เพ่ือติดตามความก"าวหน"าของข"อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 

5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and 
students. 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนองความต"องการของบุคลากร และผู"เรียน  

6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure 
that enables the campus community to fully exploit information technology for 
teaching, research, services and administration. 
สถาบันจัดให"มีคอมพิวเตอร�และโครงสร"างเครือข�ายพ้ืนฐานท่ีเข"าถึงได"ง�าย เพ่ือให"บุคลากร 
และผู"เรียนสามารถใช"ประโยชน�จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิจัย บริการ และ 
การบริหารได"อย�างมีประสิทธิภาพ 

7. Environmental, health and safety standards and access for people with special 
needs are defined and implemented. 
มีการระบุและใช"มาตรฐานทางด"านสิ่งแวดล"อม สุขภาพ และความปลอดภัย สําหรับบุคคลท่ีมี
ความต"องการพิเศษ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9– Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment 
(lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support education and 
research (1) 

 อุปกรณ�และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู"อย�างเพียงพอและทันสมัยท่ี
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห"องเรียน ห"องเรียนรวม 
ห"องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

       

9.2 The library and its resources are adequate and updated 
to support education and research (3,4) 

 มีห"องสมุดและทรัพยากรอย�างเพียงพอและทันสมัย 
 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

       

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 
updated to support education and research (1,2) 

 มีห"องปฏิบัติการและเครื่องมืออย�างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

       

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure 

 are adequate and updated to support education 

 and research (1,5,6) 

       มีสิ่งสนับสนุนด"านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร"าง  
       พ้ืนฐานการเรียนรู"อิเล็กทรอนิกส� อย�างเพียงพอและทันสมัย  
       เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

       

9.5 The standards for environment,  health and safety; and  
      access for people with special needs are defined and 
      implemented (7) 
 มีการระบุและใช"มาตรฐานด"านสิ่งแวดล"อม สุขภาพ และ 
 ความปลอดภัย และสามารถเข"าถึงได"สําหรับบุคคลท่ีมี 
 ความต"องการพิเศษ 

       

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  
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AUN - QAcriterion 10 การส�งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
ผู6กํากับตัวบ�งช้ี  : ผู"ช�วยศาสตราจารย�ทวี บุญภิรมย� 
ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี  : อาจารย� ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน/ผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก"วฉาย 
    อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา/อาจารย� ดร.ซารีนา สือแม 
    ผู"ช�วยศาสตราจารย�อัจฉรา นิยมเดชา/นางสาวธีรกานต�  ผิวแก"ว 
    นางสาวพิมลรัตน�  หาญสกุลวัฒน� 
แนวทางการประเมิน 
Sub Criterion 10 

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, 
alumni and stakeholders from industry, government and professional organisations. 
ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช"ข"อมูลและข"อมูลปcอนกลบัจากบุคลากรสายวชิาการ ผู"เรียน ศิษย�เก�า  
และผู"มีส�วนได"ส�วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค�กรวิชาชีพ  

2. The curriculum design and development process is established and it is periodically 
reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and 
effectiveness. 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเปEนระยะๆ รวมทั้ง มีการ
ส�งเสริมคุณภาพการศึกษานําผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected learning 
outcomes. 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู"เรียนอย�างต�อเนื่อง เพื่อให"มั่นใจว�า
กระบวนการดังกล�าวมีความเก่ียวเนื่อง และสอดคล"องกับผลการเรียนรู"ที่คาดหวัง 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
มีการใช"ผลการวิจัยเพื่อส�งเสริมการเรียนการสอน  

5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subject to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู" (เช�น ห"องสมุด ห"องปฏิบัติการ 
สิ่งสนับสนุนด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู"เรียน) 

6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni and 
employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปmจจัยนําเข"า และผลการปcอนกลับ 
จากบุคลากร ผู"เรียน ศิษย�เก�า และผู"ใช"บัณฑิตอย�างเปEนระบบและนายจ"างอย�างเปEนระบบ 
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ผลการประเมินตนเอง 

AUN-QA Criterion 10– Checklist 
Level 

1 2 3 4 5 6 7 

10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum 
design and development (1) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสตูรมีการใช"ข"อมูลความต"องการ และข"อมลู
ปcอนกลับจากผู"มีส�วนได"ส�วนเสยีเปEนปmจจัยนําเข"า 

       

10.2The curriculum design and development process is established 
and subjected to evaluation and enhancement (2) 

      มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสตูร ประเมินหลักสตูรและปรับปรุง
คุณภาพหลักสตูร 

       

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance 
and alignment (3) 
มีการทบทวนกระบวนการเรยีนการสอนและการประเมินผลผู"เรียนอย�าง
ต�อเน่ือง เพ่ือให"มั่นใจว�ากระบวนการดังกล�าวมีความเก่ียวเน่ือง และ
สอดคล"องกับผลการเรยีนรู"ท่ีคาดหวัง 

       

10.4 Research output is used to enhance teaching  and  

      learning (4) 

      มีการใช"ผลการวิจัยเพ่ือส�งเสริมการเรียนการสอน 

       

10.5 Quality of support services and facilities (at the library,  
       laboratory, IT facility and student services) is  
       subjected to evaluation and enhancement (5) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู" 
(เช�น ห"องสมุด ห"องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การบริการผู"เรียน) 

       

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are  systematic and 
       subjected to evaluation and  enhancement (6) 
      มีการประเมินผลและปรับปรงุคุณภาพท่ีรวบรวมจากปmจจัยนําเข"า 
      และผลการปcอนกลับ จากผู"มสี�วนได"ส�วนเสีย 

       

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  
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AUN - QAcriterion 11 ผลผลิต (Output) 
ผู6กํากับตัวบ�งช้ี  : ผู"ช�วยศาสตราจารย�ทวี บุญภิรมย� 
ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี   : อาจารย�วัฒนา  เต็มดี/อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา 
    อาจารย�ธนเสฏฐ�  ทองใสเกลี้ยง/นางสาวธีรกานต�  ผิวแก"ว 

แนวทางการประเมิน 

Sub Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 

graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the 
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs of 
the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข"อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช�น อัตราการสอบผ�าน 
อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได"งานทํา ฯลฯ) หลักสูตรควรบรรลุผลการเรียนรู" 
ท่ีคาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย  

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข"อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานกิจกรรมงานวิจัยของผู"เรียน และควร
ตอบสนองความต"องการของผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย  

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, 
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the 
programme and its graduates. 
มีการเก็บรวบรวมข"อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู"เรียน 
ศิษย�เก�า นายจ"าง  ผู"ใช"บัณฑิต ฯลฯ ด"วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 
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ผลการประเมินตนเอง 

AUN-QA Criterion 11– Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 

      มีการเก็บรวบรวมข"อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการ
สอบผ�าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

       

11.2 The average time to graduate is established, monitored 
and benchmarked for improvement (1) 

      มีการเก็บรวบรวมข"อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระยะเวลา
ในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

       

11.3 Employability of graduates is established, monitored 
and benchmarked for improvement (1) 

 มีการเก็บรวบรวมข"อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได"งาน
ทํา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

       

11.4 The types and quantity of research activities by 

 students are established, monitored and 

 benchmarked for improvement (2) 

      มีการเก็บรวบรวมข"อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภท 
      และปริมาณงานวิจัยของผู"เรียน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

       

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 
 established, monitored and benchmarked for 
 improvement (3) 

มีการเก็บรวบรวมข"อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

       

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  
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บทท่ี 5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ CUPT QA 

 

C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษา 
ผู6กํากับตัวบ�งช้ี  : ผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก"วฉาย 
ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี  : ผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก"วฉาย/อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา 
    อาจารย�นุร�ซานีซา  เจะดาโอะ/อาจารย�วัฒนา  เต็มดี/ 
    นางสาวธีรกานต�  ผิวแก"ว 
คําอธิบาย 

การดําเนินการในการรับนักศึกษา การคงอยู� ระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมีระบบการรับนักศึกษาและ
ระบบการดูแลนักศึกษาระหว�างเรียน เปEนการแสดงให"เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ในมิติของความต"องการ
ในการเข"าศึกษาของผู"เรียน การดูแลนิสิตนักศึกษาเพ่ือให"นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาเปEนบัณฑิตตามเปcาหมาย
ของการจัดการศึกษาได" 

ท้ังนี้เปcาหมายของการจัดการศึกษานั้นเปEนไปตามท่ีระบุในโครงร�างองค�กร โดยระยะเวลาการศึกษาท่ี

กําหนดของระดับปริญญาตรี เท�ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สําหรับระยะเวลาท่ีกําหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐาน

บัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทใช"ระยะเวลาสําเร็จการศึกษาเท�ากับ 5 ป� และระดับปริญญาเอกใช"ระยะเวลา

สําเร็จการศึกษาเท�ากับ 6 ป� 

 
เกณฑ.การประเมิน C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษา 

Rating Description ผลการประเมินตนเอง 
1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  
4 Adequate as Expected  
5 Better Than Adequate  
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  
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C.2 การได6ทํางานของบัณฑิต หรือการใช6ประโยชน.ในการประกอบวิชาชีพ 

ผู6กํากับตัวบ�งช้ี  : ผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก"วฉาย 

ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี  : อาจารย�นิฟารีซา  เจ�ะเล�าะ/อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา 
    นางสาวธีรกานต�  ผิวแก"ว 

คําอธิบาย 

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขานั้นๆ ท่ีได"งานทําหรือมีกิจการของตนเอง หรือมีการใช"ประโยชน�จาก

การศึกษาในการประกอบวิชาชีพ ท้ังท่ีมีรายได"ประจําและไม�มีรายได" ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามเปcาหมายของ

ผู"จัดการศึกษา ความต"องการของผู"ใช"บัณฑิต หรือผู"มีส�วนได"ส�วนเสียอ่ืนๆ โดยผู"จัดการศึกษาควรกําหนดนิยาม

ความสําเร็จ การมีงานทํา การใช"ประโยชน� หรือระยะเวลาการได"งานทําหรือการใช"ประโยชน� ใน program profile 

หรือโครงร�างองค�กร 

เกณฑ.การประเมิน C.2 การได6ทํางานของบัณฑิต หรือการใช6ประโยชน.ในการประกอบวิชาชีพ 
Rating Description ผลการประเมินตนเอง 

1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  
4 Adequate as Expected  
5 Better Than Adequate  
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  
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C.3 คุณภาพบัณฑิต 
ผู6กํากับตัวบ�งช้ี  : ผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก"วฉาย 
ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี  : อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา/นางสาวธีรกานต�  ผิวแก"ว 
คําอธิบาย 

คุณภาพบัณฑิตเปEนไปตามคุณสมบัติท่ีพึงประสงค�ของบัณฑิต (Graduate Attributes) ของคณะ/สถาบันท่ี

สามารถให"สะท"อนอยู�ในผลของการจัดการศึกษาของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ท่ีแตกย�อยออกเปEนผล

การเรียนรู"คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต�างๆ ในหลักสูตรในท่ีสุด โดยท้ัง Graduate 

Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตรจะต"องสอดคล"องส�งเสริมกัน (Alignment) สอดคล"องกับอัต

ลักษณ�ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs เปEนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education : TQF) ท่ีสะท"อนความต"องการของผู"ใช"บัณฑิตและผู"มีส�วน

ได"ส�วนเสีย 

คณะ/สถาบันควรมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาท่ีสะท"อนอัตลักษณ�คุณสมบัติ

บัณฑิตท่ีเปEนท่ีต"องการตามความต"องการของผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย และมีระบบกลไกในการประเมินผลคุณลักษณะของ

บัณฑิตตามELOs ท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใช"ผลสะท"อนคุณภาพบัณฑิต ในการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองต�อความ

ต"องการของผู"มีส�วนได"ส�วนเสียอย�างแท"จริง โดยหลักสูตร/คณะ/สถาบันสามารถใช"วิธีการต�างๆ ในการได"มาซ่ึงข"อมูล

คุณภาพบัณฑิต โดยสามารถนําข"อมูลไปใช"ประกอบ AUN.10 Quality Enhancement เกณฑ�ย�อย 10.6 และ 

AUN.11 Output เกณฑ�ย�อย AUN 11.5 ท้ังนี้ควรมีการกําหนดคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ใน Program Profile 

หรือ โครงร�างองค�กรของคณะ/สถาบัน 

 ระดับคณะ 

 คะแนนท่ีได6ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนท่ีได6ของทุกหลักสูตรในคณะ 

                                                        จํานวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด 
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เกณฑ.การประเมิน C.3 คุณภาพบัณฑิต 
Rating Description ผลการประเมินตนเอง 

1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  
4 Adequate as Expected  
5 Better Than Adequate  
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  
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C.4 ผลงานผู6เรียน 
ผู6กํากับตัวบ�งช้ี  : อาจารย� ดร.ซารีนา  สือแม 
ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี  : อาจารย�จักรพงศ�  จิระแพทย�/อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา 
    นางสาวอธิตา  จันทราช/นายมูฮําหมัดอารีเพ็ญ  มัยเซ�ง 
คําอธิบาย 

การศึกษาจะต"องมีการค"นคว"า คิดอย�างเปEนระบบ เพ่ือหาคําตอบหรือความรู"ใหม�ท่ีมีความน�าเชื่อถือหรือ
ประโยชน� การประมวลความรู"เพ่ือจัดทําผลงาน เปEนการแสดงถึงความรู"และความสามารถในการใช"ความรู"
ความสามารถของผู"เรียนอย�างเปEนระบบ ท่ีสามารถนําไปใช"ประโยชน�ได" 

ผลงานของผู"เรียน หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร"างสรรค� สิ่งประดิษฐ� ผลงานท่ีตอบโจทย�อุตสาหกรรม 
ท่ีสอดคล"องกับสาขานั้นๆ หรือ Program Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ตารางต�อไปนี้เปEนตัวอย�างตารางเก็บข"อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค�ให"หลักสูตรรวบรวมข"อมูลผลงาน

ของผู"เรียนหรือผู"สําเร็จการศึกษา รวมถึงผลงานท่ีทําร�วมกับอาจารย�ประจําและนักวิจัย 

ป�การศึกษา 2558 คณะมีนโยบายท่ีจะส�งเสริมสนับสนุนให"นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร�บัณฑิต สาขา
เกษตรศาสตร� ฉบับปรับปรุง 2554 ผลิตผลงานวิชาการ และงานสร"างสรรค�เพ่ือเผยแพร�ในระดับชาติ และนานาชาติ 
โดยกําหนดเปcาหมายไว"ดังนี้  

 

ตัวชี้วัด เปcาหมาย 
จํานวนผลงานของนักศึกษาท่ีได"รับการเผยแพร� 10 
การได"รับรางวัล 5 

 
เกณฑ.การประเมิน C.4 ผลงานผู6เรียน 

Rating Description ผลการประเมินตนเอง 
1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  
4 Adequate as Expected  
5 Better Than Adequate  
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  
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C.5 คุณสมบัติของอาจารย. 
ผู6กํากับตัวบ�งช้ี  : ผู"ช�วยศาสตราจารย�ทวี บุญภิรมย� 
ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี   : ผู"ช�วยศาสตราจารย�มนทนา  รุจิระศักด์ิ/ 
    ผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก"วฉาย/อาจารย�กนกวรรณ สุขขจรวงษ� 
    นางสาวประกายวรรณ  วิเชียรรัตน�/นางสาวสุรัตนา  เทพแข 
คําอธิบาย 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปEนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต"องการบุคลากรท่ีมีความรู"ความสามารถและ

ความลุ�มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม

ความก"าวหน"าทางวิชาการและการพัฒนาองค�ความรู" ดังนั้นคณะ/สถาบันจึงควรมีอาจารย�ท่ีมีคุณสมบัติและ

ความสามารถ ดังนี้ 

- ความสามารถในด"านการออกแบบการสอน และถ�ายทอดเนื้อหา 

- ความสามารถในการประยุกต�และเลือกใช"วิธีการท่ีหลากหลายในการสอนและประเมินผลการสอน

เพ่ือให"บรรลุ ELOs ท่ีกําหนด 

- ความสามารถในการพัฒนาและใช"สื่อการสอนท่ีหลากหลาย 

- ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

- ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง 

- ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการท่ีเปEนประโยชน�ต�อผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย 

ระดับสถาบัน 

 คะแนนท่ีได"ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนท่ีได"ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 

     จํานวนหลักสูตรในสถาบันท้ังหมด 
 
เกณฑ.การประเมิน C.5 คุณสมบัติของอาจารย. 

Rating Description ผลการประเมินตนเอง 
1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  
4 Adequate as Expected  
5 Better Than Adequate  
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  
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C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย.ประจําและนักวิจัย 
ผู6กํากับตัวบ�งช้ี  : ผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก"วฉาย 
ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี  : อาจารย�วัฒนา เต็มดี/ผู"ช�วยศาสตราจารย�อัจฉรา  นิยมเดชา 
    อาจารย� ดร.นราธิษณ�  หมวกรอง/นางสาวพิมลรัตน�  หาญสกุลวัฒน� 
คําอธิบาย 

 คณะเกษตรศาสตร�มีนโยบายในการส�งเสริมให�บุคลากรสายสอนและวิจัยผลิตผลงานทางวิชาการ และ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ�ท่ีตอบสนองต�อความต�องการของชุมชนและสถานประกอบการยิ่งไปกว�านั้นยังมีระบบและ
กลไกในการบริหารงานวิจัยของคณะท่ีส�งเสริมให�อาจารย�ถ�ายทอดความรู�ด�านการศึกษาวิจัยเพ่ือแก�ไขป=ญหาการ
ประกอบอาชีพทางด�านการเกษตร และการบูรณาการการวิจัยร�วมกับการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตให�ได�ตามผล
การเรียนรู�ท่ีคาดหวัง และเอกลักษณ�ของคณะ(บัณฑิตมีความรู�คู�คุณธรรม  นําสังคม ภายใต�พหุวัฒนธรรม)  เช�น  

1.) แสดงออกถึงภาวะความเปEนผู"นํา และเปEนผู"ท่ีมีจริยธรรม คุณธรรม รักองค�กร และสังคมเพ่ือเปEน

พลเมืองดีของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการปลูกฝxงในเร่ืองของจรรยาบรรณการใช6สัตว.ทางด6านวิทยาศาสตร.เพ่ือการ

สอนและวิจัย  

2.) รู"และเข"าใจหลักการเกษตรศาสตร�และสามารถประยุกต�ใช"ในการปฏิบัติงานได"อย�างมีประสิทธิภาพ 

โดยการนํานักศึกษาไปเรียนรู6โครงการวิจัยของอาจารย. และร�วมแลกเปลี่ยนเรียนรู6องค.ความรู6ที่ได6จากการวิจัยของ

อาจารย.และตัวนักศึกษาเอง 

3.) ประยุกต�การใช"เทคโนโลยีการเกษตรบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร�ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และสามารถบริหารจัดการฟาร�มเกษตรได"อย�างมีศักยภาพ โดยการฝyกให6นักศึกษาคิดหัวข6องานวิจัยใน

รายวิชาปxญหาพิเศษที่สามารถประยุกต.ใช6เพ่ือแก6ปxญหาและพัฒนาในการประกอบอาชีพด6านการเกษตรของชุมชนที่

นักศึกษาอาศัยอยู�ได6 

4.) แสวงหาความรู"เพ่ือพัฒนาตนเอง แก"ไขปmญหาและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตามการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการอยู�ตลอดเวลาโดยการให"นักศึกษาค"นคว"าข"อมูลประกอบการเขียนโครงร�างปmญหาพิเศษ และสัมมนา 
  นอกจากนี้คณะเกษตรศาสตร�ยังสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการท้ังในรูปแบบการตีพิมพ�
ในวารสาร ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ การร�วมการประชุมสัมมนาในโอกาสต�าง ๆ และการให"บริการวิชาการจาก
ผลงานวิจัยดังแสดงในตารางท่ี C.6-1 เพ่ือให"เกิดการพัฒนาทางด"านวิชาการ ทางด"านศาสตร�ท่ีเก่ียวข"องและเพ่ือเปEน
ประโยชน�ต�อการพัฒนาประเทศ ชุมชน ตามพันธกิจด"านการวิจัยท่ีว�า คณะเกษตรศาสตร�มุ�งม่ันท่ีจะพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการ งานสร"างสรรค�และงานวิจัยท่ีสอดคล"องกับความต"องการของชุมชนในท"องถ่ินผลงานวิจัยได"รับการ
ยอมรับจากท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ  

 
 
 
 



- 58 - 

 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2560 
 

เกณฑ.การประเมิน : 
ใช"บัญญัติไตรยางศ�เทียบ โดยกําหนดร"อยละเท�ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ�มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ�มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร�สุขภาพ 30 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 30 
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 20 

 
หมายเหตุ : กรณีบทความวิจัยของอาจารย�เผยแพร�ร�วมกับนักศึกษาจะนับได"ต"องแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมว�า 

 อาจารย�เปEนเจ"าของโครงการวิจัยนั้น 
 

 

คะแนน 

 
 
 
เกณฑ.การประเมิน C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย.ประจําและนักวิจัย 

Rating Description ผลการประเมินตนเอง 
1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  
4 Adequate as Expected  
5 Better Than Adequate  
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  

 

 

 

 

 

 

 ร"อยละของผลรวมถ�วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจํา  

x 

 

5 ร"อยละของผลรวมถ�วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําท่ีกําหนดให"

เปEนคะแนนเต็ม5 
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C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
ผู6กํากับตัวบ�งช้ี  : ผู"ช�วยศาสตราจารย�ทวี บุญภิรมย� 
ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี  : ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก�วฉาย/อาจารย� ดร.จักรพนัธ�  พชิญพิพฒัน�กุล 

    อาจารย� ดร.ซารีนา  สือแม/ผู�ช�วยศาสตราจารย�เจษฎา  แก�วฉาย 
    ผู�ช�วยศาสตราจารย�อัจฉรา  นิยมเดชา/นายวชัระ  เจียมสวสัดิ ์
คําอธิบาย 
 เพ่ือเปEนการคุ"มครองผู"บริโภคและรับผิดชอบต�อสังคม คณะ/สถาบันจําเปEนต"องบริหารจัดการหลักสูตรและ

รับรองมาตรฐานหลักสูตรของแต�ละคณะ/สถาบันว�ามีการดําเนินการท่ีมีมาตรฐานและเปEนไปตามเกณฑ�มาตรฐาน

หลักสูตรและประกาศ/ข"อบังคับอ่ืนๆ ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 คณะ/สถาบัน สามารถพัฒนาระบบเก็บข"อมูลผลการกํากับมาตรฐานจากระดับหลักสูตรในคณะ/สถาบันท่ี

ใช"วิธีการเก็บข"อมูลต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการกํากับมาตรฐานได"ตามความเหมาะสม เพ่ือแสดงให"เห็นถึงการบริหารจัดการ

และปฏิบัติตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข"อบังคับอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข"อง 

ระดับสถาบัน 

 คะแนนท่ีได"ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนท่ีได"ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 

        จํานวนหลักสูตรในสถาบันท้ังหมด 
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C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน6าท่ีของผู6บริหารคณะ 
คําอธิบาย 
 ผู"บริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล"วนแต�มีบทบาทและหน"าท่ีท่ีสําคัญในการ

นําพาและจัดการมหาวิทยาลัยให"สามารถบรรลุพันธกิจและเปcาหมายต�างๆ ได" จึงจําเปEนต"องประเมินบทบาทและ

หน"าท่ีของผู"บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือใช"ผลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให"ดียิ่งข้ึนต�อไป 

โดยแบ�งการประเมินออกเปEน ๒ ส�วนดังนี ้

 C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและหน"าท่ีของกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย 

 C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน"าท่ีของผู"บริหารคณะ/ผู"บริหารสถาบัน 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน6าท่ีของกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย 

ผู6กํากับตัวบ�งช้ี  : ผู"ช�วยศาสตราจารย�ทวี บุญภิรมย� 
ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี  : นางสาวปราณี ทองเกิด/อาจารย�นุลอัฟฎา  สาและ 
    นางสาวประกายวรรณ วิเชียรรัตน�  
 

คําอธิบายและแนวทางการดําเนินการตามตัวบ�งชี้นี้แบ�งออกเปEน ๒ ส�วน คือ ระดับสถาบัน และ ระดับคณะ/ส�วน
งาน โดยตัวบ�งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท�านั้น 
 

คําอธิบาย (ระดับสถาบัน – สภามหาวิทยาลัย) 

 สภามหาวิทยาลัย เปEนคณะบุคคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย  จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติท่ีจัดต้ัง

สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ โดยสภามหาวิทยาลัย แต�ละแห�งจะมีองค�ประกอบ และบทบาทหน"าท่ีแตกต�างกันตามท่ีได"

กําหนดไว"ในพระราชบัญญัติ โดยท่ัวไปสภามหาวิทยาลัย เปEนกลไกท่ีกําหนดนโยบายสูงสุดของมหาวิทยาลัย วาง

ระเบียบข"อบังคับ การพิจารณาจัดต้ังยุบเลิกหน�วยงานในมหาวิทยาลัย การพิจารณาให"ความเห็นชอบหลักสูตร การ

อนุมัติปริญญา การแต�งต้ังถอดถอนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู"บริหาร และภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีมีกฎหมาย

กําหนดไว" รวมท้ังการกํากับการบริหารมหาวิทยาลัย ให"บรรลุเปcาหมายตามหลักธรรมาภิบาล 

 ประเด็นการประเมิน 
 ใช"การประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน มีครอบคลุม ๕ ประเด็น ดังต�อไปนี้ 

1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ"วนตามภาระหน"าท่ีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ 

2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร� ทิศทาง กํากับนโยบาย ข"อบังคับ ระเบียบ 

3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข"อบังคับของต"นสังกัดและหน�วยงานท่ีเก่ียวข"อง 

4. สภาสถาบันกํากับ ติดตามการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให"บรรลุเปcาหมาย 

- เอาใจใส� ระมัดระวัง (Duty of Care) 
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- ซ่ือสัตย�สุจริต รักษาผลประโยชน�ขององค�กร (Duty of Loyalty) 

- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 

- โปร�งใสเปZดเผย (Duty of Disclosure) 

5. สถาบันดําเนินงานโดยใช"หลักธรรมาภิบาล 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน6าท่ีผู6บริหารคณะ/ผู6บริหารสถาบัน 

 คําอธิบายและแนวทางการดําเนินการตามตัวบ�งชี้นี้แบ�งออกเปEน ๒ ส�วน คือ ระดับสถาบัน และระดับคณะ/
ส�วนงาน โดยตัวบ�งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท�านั้น 
คําอธิบาย (ระดับสถาบัน- อธิการบดี) 
ผู6กํากับตัวบ�งช้ี  : ผู"ช�วยศาสตราจารย�ทวี บุญภิรมย� 
ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี  : นางสาวปราณี ทองเกิด/อาจารย�นุลอัฟฎา  สาและ/ 
    นางสาวประกายวรรณ วิเชียรรัตน� 
 การประเมินผลตามหน"าท่ีและบทบาทของผู"บริหารส�วนงาน หรือคณบดี ในการบริหารและการจัดการให"

บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติงานประจําป�ของคณะ โดยจะมุ�งเน"นการประเมินคุณภาพของการ

บริหารตามพันธกิจ นโยบาย รวมถึง ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป� ความสามารถในการบริหารและการ

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีของผู"บริหารส�วนงาน 

ประเด็นการประเมิน 
ให"ประเมินคณบดีในประเด็นดังนี้ 
1. สมรรถนะคณบดี 

2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร 

3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ�งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร�ระดับคณะซ่ึงต"องสอดคล"องกับ

ระดับสถาบัน 

4. การแสวงหารายได" 

5. การบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวังของผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย 

- การบริหารยุทธศาสตร� 

- การบริหารความเสี่ยง 

- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 

- การจัดการความรู"ในสถาบัน 
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C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู6บริหารคณะ/สถาบัน 
คําอธิบาย 

การบริหารและจัดการของผู"บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับ ล"วนแต�มีบทบาทและหน"าท่ีท่ีสําคัญในการ

นําพาและจัดการมหาวิทยาลัยให"สามารถบรรลุพันธกิจและเปcาหมายต�างๆ ได" จึงจําเปEนต"องติดตามและประเมินผล

ลัพธ�ในด"านต�างๆ ของการบริหารและจัดการของผู"บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต�างๆ เพ่ือใช"ผลในการปรับปรุง

พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให"ดียิ่งข้ึนต�อไป โดยแบ�งการประเมินออกเปEน 2 ระดับดังนี้ 

 คําอธิบายและแนวทางการดําเนินการตามตัวบ�งชี้นี้แบ�งออกเปEน 2 ส�วน คือ ระดับสถาบัน และ ระดับ

คณะ โดยตัวบ�งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท�านั้น 

ระดับสถาบัน 

ผู6กํากับตัวบ�งช้ี  : ผู"ช�วยศาสตราจารย�ทวี บุญภิรมย� 
ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี  : อาจารย� ดร.จักรพันธ� พชิญพิพฒัน�กุล/ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก�วฉาย 

    อาจารย�ณัฐพัชรากานต� แก�วพลอย/นางสาวปราณี ทองเกิด/ 
    นางสาวอรุณี ศรีชัย/นางสาวสุรัตนา เทพแข/นางจนิตนา ทองน�อย 
    นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์/นางสาวพิมลรัตน�  หาญสกุลวัฒน� 
 

คําอธิบาย 

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก�สังคมและการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปEนต"องมีการจัดทําแผนเพ่ือกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาและการดําเนินงานขอสถาบันให"สอดคล"องกับเปcาหมายและกลุ�มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารท้ัง

ด"านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให"

บรรลุตามเปcาหมายท่ีกําหนดไว" จนส�งผลกระทบถึงความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค�กร 

เกณฑ.การประเมิน 

 ใช"เกณฑ�คะแนน 1 – 7 ของ AUN-QA (เอกสาร [11] หน"า 64) ในการประเมินระดับการดําเนินการของ  

แต�ละประเด็นท้ัง 7 ข"อข"างต"น โดยประเมินผลการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนกับเปcาหมายท่ีเก่ียวข"องต�างๆ ท่ีระบุไว"ใน   

โครงร�างองค�กร และสรุปคะแนนภาพรวมของ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู"บริหารคณะ/สถาบัน จากผล

คะแนนของ 7 ข"อ โดยใช"วิธีประเมินคะแนนภาพรวมของ AUN-QA ท่ีไม�ใช"วิธีการเฉลี่ยจากผลคะแนนของการ

ดําเนินท้ัง 7 ข"อ 
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C.10 บุคลากรได6รับการพัฒนา 
ผู6กํากับตัวบ�งช้ี  : ผู"ช�วยศาสตราจารย�ทวี บุญภิรมย� 
ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี  : ผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก"วฉาย/นางสาวปราณี ทองเกิด 
    นางสาวประกายวรรณ วิเชียรรัตน�/นางสาวธีรกานต�  ผิวแก"ว 
    นางจินตนา ทองน"อย 
คําอธิบาย 

 บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนได"รับการพัฒนาและส�งเสริมการเพ่ิมพูนทักษะความรู"
ความสามารถด"านต�างๆ อย�างเปEนระบบเพ่ือบรรลุเปcาประสงค�ตามท่ีระบุไว"ในโครงร�างองค�กร 
 
ตารางการเก็บข"อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการของภาควิชา/หน�วยงาน 

ลําดับ ช่ือคณาจารย.ประจํา รายละเอียดการพัฒนาทาง

วิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/

ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช6ประโยชน./การได6

รางวัลหรือการยอมรับ 

หมายเหตุ 
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ตารางเก็บข"อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชา/หน�วยงาน 

ลําดับ ช่ือบุคลากรสนับสนุน

ประจํา 

รายละเอียดการพัฒนาทาง

วิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/

ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช6ประโยชน./การได6

รางวัลหรือการยอมรับ 

หมายเหตุ 

     

     

     

 

ระดับสถาบัน 

  คะแนนท่ีได"ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนท่ีได"ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 

     จํานวนหลักสูตรในสถาบันท้ังหมด 
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C.11 ข6อมูลป|อนกลับจากผู6มีส�วนได6ส�วนเสีย 
ผู6กํากับตัวบ�งช้ี   : ผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก"วฉาย 
ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี  : อาจารย�ธนเสฏฐ�  ทองใสเกลี้ยง/อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา 
    อาจารย� ดร.ภัทราวดี ศรีมีเทียน/นายวัชระ  เจียมสวัสด์ิ 
    นางสาวธีรกานต�  ผิวแก"ว 
 

ประเด็นการประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
  

ระดับสถาบัน 
  คะแนนท่ีได"ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนท่ีได"ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 

                                                    จํานวนหลักสูตรในสถาบันท้ังหมด 
 

เกณฑ.การประเมิน C.11 ข"อมูลปcอนกลับจากผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย 
Rating Description ผลการประเมินตนเอง 

1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  
4 Adequate as Expected  
5 Better Than Adequate  
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  
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C.12 การบริการวิชาการแก�สังคมของคณะและสถาบัน 
ผู6กํากับตัวบ�งช้ี  : ผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก"วฉาย 
ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี  : อาจารย�ศิราณี วงศ�กระจ�าง/นางสาวอังคณา ราชสุวรรณ 
คําอธิบาย 
 การบริการวิชาการเปEนภารกิจหลักอีกอย�างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรคํานึงถึง
กระบวนการให"บริการวิชาการแก�สังคม โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ท้ังการบริการบริการวิชาการที
ทําให"เกิดรายได"และการบริการวิชาการท่ีคณะและสถาบันจัดทําเพ่ือสร"างประโยชน�แก�ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความสําเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน�ต�อชุมชนและสังคมแล"ว ยังส�งผลถึงอัตลักษณ�/
เอกลักษณ�ของ นักศึกษาและบุคลากรใน คณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค�กรให"มีจิตสาธารณะอีก
ด"วย 
 
หมายเหตุ  ตัวบ�งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน 

 
ระดับคณะและสถาบัน 
 

เกณฑ�การประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ไม�มีการ

รายงานผลท่ี

เก่ียวข"อง 

มีรายงานผล

ท่ีเก่ียวข"องใน

บางด"าน(เช�น

มีการ

รายงานผลท่ี

เกิดต�อการ

กําหนด

วิสัยทัศน�) 

มีรายงานผล

ครบทุกด"าน

(อัตลักษณ�

และ

เอกลักษณ�

หรือจุดเน"น

หรือ

คุณลักษณะ

หรือ

วิสัยทัศน�) 

มีรายงานผล

ท่ีเกิดต�อ

คณะ/

สถาบัน

ครบถ"วน 

และมีผลการ

ดําเนินงานท่ี

ดี 

เริ่มมีการขยาย

ผลไปสู�บุคลากร

กลุ�มอ่ืน ส�งผลให"

เกิดการริเริ่ม

โครงการหรือ

สร"างเครือข�าย

ใหม�ๆเพ่ือการ

บริการวิชาการ

แก�ชุมชน/สังคม 

การขยายผล

ครอบคลุม

ไปท่ัวท้ัง

องค�กรส�งผล

ให"เกิดการ

พัฒนาท้ัง

ชุมชนและ

องค�กร 

Excellent 

(leading 

practices)(เกิด

เปEนวัฒนธรรม

องค�กร) 
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C.13 การส�งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
ผู6กํากับตัวบ�งช้ี : อาจารย� ดร.ซารีนา สือแม  
ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี : ผู"ช�วยศาสตราจารย�เจษฎา แก"วฉาย/อาจารย�ณัฐพัชรากานต�  แก"วพลอย 
   อาจารย�ชินีกาญจน�  อ"องหว�าง/นางสาวอธิตา จันทราช/นายมูฮําหมัดอารีเพ็ญ  มัยเซ�ง 
คําอธิบาย 
 เปEนกระบวนการและผลการดําเนินงานทางด"านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีก�อให"เกิดการส�งเสริมสนับสนุนและ
การพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ท้ังงานศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประเพณี/วัฒนธรรม/
กิจกรรมด"านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในท่ีนี้ เน"นวัฒนธรรมท่ีเปEนรูปแบบ กิจกรรม หรือวิถีการ
ดําเนินชีวิตของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นๆ เปEนหลัก โดยมีส�วนร�วมชองชุมชนภายนอกสถาบัน ซ่ึง
สามารถแสดงออกเปEนศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร� ระบบศีลธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรม 

หมายเหตุ ตัวบ�งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน 
 
เกณฑ�การประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ไม�มีการ

รายงานผลท่ี

เก่ียวข"อง 

มีรายงานผล

ท่ีเก่ียวข"องใน

บางด"าน(เช�น

มีการ

รายงานผลท่ี

เกิดต�อการ

กําหนด

วิสัยทัศน�) 

มีรายงานผล

ครบทุกด"าน

(อัตลักษณ�

และ

เอกลักษณ�

หรือจุดเน"น

หรือ

คุณลักษณะ

หรือ

วิสัยทัศน�) 

มีรายงานผล

ท่ีเกิดต�อ

คณะ/

สถาบัน

ครบถ"วน 

และมีผลการ

ดําเนินงานท่ี

ดี 

เริ่มมีการขยาย

ผลไปสู�บุคลากร

กลุ�มอ่ืน ส�งผลให"

เกิดการริเริ่ม

โครงการหรือ

สร"างเครือข�าย

ใหม�ๆเพ่ือการ

บริการวิชาการ

แก�ชุมชน/สังคม 

การขยายผล

ครอบคลุม

ไปท่ัวท้ัง

องค�กรส�งผล

ให"เกิดการ

พัฒนาท้ัง

ชุมชนและ

องค�กร 

Excellent 

(leading 

practices)(เกิด

เปEนวัฒนธรรม

องค�กร) 
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ส�วนท่ี 2 ตัวบ�งชี้เลือกระดับมหาวิทยาลัย 
S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร6างสรรค. 
ผู6กํากับตัวบ�งช้ี  : ผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก"วฉาย 
ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี  : อาจารย�วัฒนา เต็มดี/ผู"ช�วยศาสตราจารย�อัจฉรา  นิยมเดชา 
    อาจารย� ดร.นราธิษณ�  หมวกรอง/นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสด์ิ 
    นางสาวพิมลรัตน�  หาญสกุลวัฒน� 
 คณะเกษตรศาสตร�มีนโยบายในการส�งเสริมให"บุคลากรสายสอนวิจัยเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการ งาน
สร"างสรรค�และงานวิจัยท่ีสอดคล"องกับความต"องการของชุมชนในท"องถ่ิน ดังนั้นจึงมีระบบกลไกในการสนับสนุนการ
บริหารงานวิจัยท่ีกระตุ"นให"มีการขอเงินสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากแหล�งทุนต�าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
ซ่ึงเปEนตัวสะท"อนถึงศักยภาพด"านการวิจัยและงานสร"างสรรค�ของคณะ 
 

ระดับคณะและสถาบัน 

 คํานวณจากเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร"างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบันต�อจํานวนอาจารย�

ประจําและนักวิจัยจากวิธีการคํานวณต�อไปนี้ 
  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

 

      จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัย  
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ประเมินคะแนนตัวบ�งชี้เลือก S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร"างสรรค� จากเกณฑ�ต�อไปนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม�มีการ
รายงานผล 

มีรายงานผล
(เปEนข"อมูลดิบ
ยังไม�มีการ
วิเคราะห�) 

มีรายงานผล
และเปEนไป
ตามท่ีคาดหวัง
(มีการ
วิเคราะห�แล"ว) 

มีแนวโน"มผล
การดําเนินงาน
ท่ีดี(วิเคราะห� 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข"อมูลดิบ) 

มีผลการดําเนินงาน
ไม�น"อยกว�าค�าเฉลี่ย
ระดับประเทศ*ใน
กลุ�มสาขาวิชา 

มีผลการ
ดําเนินงานท่ี
เท�าหรือสูง
กว�าคู�เทียบใน
ระดับช้ันนํา
ของประเทศ
(ให"เทียบกับ
มหาวิทยาลยั
ท่ีอยู�เหนือค�า 
mean) 

Excellent (world 
class or leading 
practices)(ranking) 

 
เกณฑ.การประเมิน S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร6างสรรค. 

Rating Description ผลการประเมินตนเอง 
1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  
4 Adequate as Expected  
5 Better Than Adequate  
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  
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S.2 การเข6าสู�สากลมุ�งเน6นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย.  
ผู6กํากับตัวบ�งช้ี  : ผู"ช�วยศาสตราจารย�.ดร.สายทอง  แก"วฉาย 
ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี  : อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา/อาจารย� ดร.ซารีนา สือแม 
    อาจารย� ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน/นายวัชระ  เจียมสวัสด์ิ 
คําอธิบาย 
 การเข"าสู�สากลมุ�งเน"นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย� เปEนการท่ีนักศึกษาและอาจารย�ไปศึกษา
ภาษาอังกฤษต�างประเทศ อบรมภาษาต�างประเทศ นําเสนอผลงานวิจัย การได"รับรางวัลจากการแข�งขันวิชาการใน
ต�างประเทศหรือการประชุมนานาชาติ การฝiกประสบการณ�วิชาชีพในประเทศอาเซียน การทําความร�วมมือกับ
ต�างประเทศ การศึกษาดูงานต�างประเทศ และความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
 
เกณฑ.การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 

ไม�มีการ

รายงานผล 

มีรายงานผล

เปEนข"อมูลดิบ

ยั ง ไ ม� มี ก า ร

วิเคราะห� 

มีรายงานผล

ตามท่ี

คาดหวัง มี

การวิเคราะห� 

มีแนวโน"มผล

การ

ดําเนินการท่ี

ดี(วิเคราะห� 

Trend จาก

ตารางการ

เก็บข"อมูล

ดิบ) 

มีแนวโน"มผล

การ

ดําเนินงานท่ี

ดีและมีการ

นํา

ข"อเสนอแนะ

ไปพัฒนาการ

เข"าสู�สากล

มุ�งเน"น

อาเซียน ของ

นักศึกษา

และอาจารย� 

มีการนําผล

การ

พัฒนาการ

เข"าสู�สากล

มุ�งเน"น

อาเซียน ของ

นักศึกษา

และอาจารย�

อย�างเปEน

ระบบ และมี

ผลการ

ดําเนินงานท่ี

ดีในทุกแผน 

Excellent 

World 

class or 

leading 

practice) 

(ranking) 
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ระดับคณะ 

 คะแนนท่ีได"ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนท่ีได"ของทุกหลักสูตรในคณะ 

                                                        จํานวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด 

 

เกณฑ.การประเมิน S.2 การเข6าสู�สากลมุ�งเน6นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย.  
Rating Description ผลการประเมินตนเอง 

1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  
4 Adequate as Expected  
5 Better Than Adequate  
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  
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S.3 วิจัยใช6ประโยชน.ในชุมชน  
ผู6กํากับตัวบ�งช้ี  : ผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก"วฉาย 
ผู6จัดเก็บตัวบ�งช้ี  : อาจารย�วัฒนา  เต็มดี/ผู"ช�วยศาสตราจารย�อัจฉรา  นิยมเดชา 
    อาจารย�ศิราณี  วงศ�กระจ�าง/อาจารย� ดร.นราธิษณ�  หมวกรอง 
    นางสาวอังคณา  ราชสุวรรณ 
คําอธิบาย 
 วิจัยหรืองานสร"างสรรค�ท่ีนําไปใช"ประโยชน� หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร"างสรรค�ท่ีได"นําไปใช"ประโยชน�ตาม
วัตถุประสงค�ท่ีได"ระบุไว"ในโครงการ โครงการวิจัยรายงานวิจัยอย�างถูกต"อง สามารถนําไปสู�การแก"ปmญหาได"อย�างเปEน
รูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร"างสรรค�ในการประยุกต�ใช"กับกลุ�มเปcาหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช"
จนก�อให"เกิดประโยชน�ได"จริงอย�างชัดเจน ตามวัตถุประสงค�และ/หรือ ได"รับการรับรองการใช"ประโยชน�จาก
หน�วยงานท่ีเก่ียวข"อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ�หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน�วยงานภายนอกสถาบัน 

ประเภทของการใช"ประโยชน�จากวิจัยและงานสร"างสรรค� ท่ีสามารถนําไปสู�การแก"ปmญญาได"อย�างเปEน
รูปธรรม ดังนี้ 

1. การใช"ประโยชน�ในเชิงสาธารณะ เช�น ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช"ให"เกิดประโยชน�แก�สาธารณชนในเรื่องต�างๆ 
ท่ีทําให"คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ได"แก� การใช"ประโยชน�ด"านสาธารณสุข ด"านการบริหารจัดการ
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SME) ด"านการส�งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด"านศิลปะและ
วัฒนธรรม ด"านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปEนต"น 

 2. การใช"ประโยชน�ในเชิงนโยบาย เช�น ใช"ประโยชน�จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเปEน
ข"อมูลการประกาศใช"กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ�ต�างๆโดยองค�กร หรือหน�วยงานภาครัฐและเอกชน 
เปEนต"น 

 3. การใช"ประโยชน�ในเชิงพาณิชย� เช�น งานวิจัยหรืองานสร"างสรรค�ท่ีนําไปสู�การพัฒนาสิ่งประดิษฐ� หรือ
ผลิตภัณฑ�ซ่ึงก�อให"เกิดรายได" หรือนําไปสู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเปEนต"น 

 4. การใช"ประโยชน�ทางอ"อมของงานสร"างสรรค� ซ่ึงเปEนการสร"างคุณค�าทางจิตใจยกระดับจิตใจ ก�อให"เกิด
สุนทรียภาพ สร"างความสุข เช�น งานศิลปะท่ีนําไปใช"ในโรงพยาบาลซ่ึงได"มีการศึกษาและประเมินไว"หน�วยงานท่ี
เก่ียวข"องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร"างสรรค�ไปใช"ประโยชน�หมายถึง หน�วยงานหรือองค�กร หรือชุมชน
ภายนอกสถาบันระดับอุดมศึกษา ท่ีมีการทํางานวิจัยหรืองานสร"างสรรค�ของสถาบันระดับอุดมศึกษาไปใช"ก�อให"เกิด
ประโยชน� โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ�หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน�วยงานภายนอกสถาบัน พร"อมท้ังระบุ
ผลของการน างานวิจัยหรืองานสร"างสรรค�ไปใช"ประโยชน� 
วิธีการนับ :การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร"างสรรค�ท่ีวิธีการนับ :การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงาน
สร"างสรรค�ท่ีนําไปใช"ประโยชน� ให"นับจากวันท่ีนําผลงานวิจัยหรืองานสร"างสรรค�มาใช"และเกิดผลชัดเจนโดยท่ี
ผลงานวิจัยจะดําเนินการในช�วงเวลาใดก็ได" ช�วงเวลาท่ีใช"จะเปEนตามป�ปฏิทินหรือป�งบประมาณ หรือป�การศึกษา 
อย�างใดอย�างหนึ่งตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บข"อมูล ในกรณีท่ีงานวิจัยหรืองานสร"างสรรค�มีการนําไปใช"
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ประโยชน�มากกว�า 1 ครั้ง ให"นับการใช"ประโยชน�ได"เพียงครั้งเดียว ยกเว"นในกรณีท่ีมีการใช"ประโยชน�ท่ีแตกต�างกัน
ชัดเจนตามมิติของการใช"ประโยชน�ท่ีไม�ซํ้ากัน 
 
วิธีการคํานวณ : 
 
 
 
 
 
เกณฑ.การประเมิน :ใช"บัญญัติไตรยางศ�เทียบ โดยกําหนดร"อยละ 20 เท�ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ�มสาขาวิชา 
 
เกณฑ.การประเมิน S.3 วิจัยใช6ประโยชน.ในชุมชน  

Rating Description ผลการประเมินตนเอง 
1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  
4 Adequate as Expected  
5 Better Than Adequate  
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  

 
 
 

 
 
 
 
 

       ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร"างสรรค�ท่ีนําไปใช"ประโยชน� 

               จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
X 100 
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บทท่ี  6 
แนวทางการวิเคราะห.และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต"องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให"เหมาะสมกับ
บริบทและวิสัยทัศน�ของสถาบัน โดยต"องพิจารณาเกณฑ�มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวข"องในระดับชาติด"วย เพ่ือให"
เปEนไปตามเกณฑ�ข้ันตํ่าท่ีประเทศกําหนดและมุ�งสู�เปcาหมาย จุดเน"น จุดเด�น หรือเอกลักษณ�ของสถาบัน 
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต"องประกอบด"วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล เพ่ือ
นําข"อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล�าว
อย�างน"อยต"องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต"องควบคุมให"มีการดําเนินงาน
ตามระบบคุณภาพท่ีกําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเปEนระยะๆ โดยท่ีมีกลไกการดําเนินงานอย�างชัดเจน 
เช�น มีผู"รับผิดชอบ/ผู"บริหาร/ผู"เก่ียวข"อง/ผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย มีส�วนร�วม เม่ือครบหนึ่งป�การศึกษา ก็ต"องมีการประเมินผล
การดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล�าว เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาในป�ถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความก"าวหน"าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย�างน"อยหนึ่งครั้งในทุกสามป� และแจ"งผลให"สถานศึกษาทราบรวมท้ังเปZดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต�อสาธารณชน 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน เปEนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร�หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามท่ีประกาศไว"ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ได"กําหนดให"รายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) เปEนรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซํ้าซ"อนของการจัดทํารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
สามารถรายงานผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส� 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ท่ีคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน สอดคล"องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค�การ
มหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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จัดทํา IMPROVEMENT PLAN ตามข"อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและสภามหาวิทยาลยั 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให"คณะกรรมการประจํา                         

คณะเกษตรศาสตร� และสภามหาวิทยาลยั 

ประเมินคุณภาพภายในประจําป� 

- ระดบัหลกัสตูร  

- ระดบัคณะ 

ภาคผนวก 1 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเกษตรศาสตร. ประจําป�การศึกษา 2560 

 

 
แต�งตั้งคณะกรรมการกํากับ ดูแลและจัดเก็บข"อมูลตามตัวบ�งช้ี ระดับหลักสตูร  และคณะ 

 
 
 

กําหนดค�าเปcาหมาย และนโยบายการประกันคุณภาพ 
 
 

จัดทําคู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 

ประชาสมัพันธ�เผยแพร� คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ดําเนินการตดิตามการประกนัคณุภาพ 

- ระดบัหลกัสตูร  

- ระดบัคณะ 

ดําเนินการจดัเก็บหลกัฐานในแตล่ะองค์ประกอบ 

ทั %งในระดบัหลกัสตูร และระดบัคณะ 

พฒันาความรู้ และการปฏิบตัิงานด้านประกนัคณุภาพแก่บคุลากร 
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คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2560 
 

ภาคผนวก 2 

แผนการดําเนินงานด"านประกันคุณภาพการศึกษาคณะเกษตรศาสตร� ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2560 

วัน-เดือน-ป� กิจกรรม 

9-10 ม.ค. 2561 ประชุมชี้แจงเกณฑ� AUN QA - CUPT QA 

17 ม.ค. 2561 
แต�งต้ังคณะกรรมการบริหารงาน กํากับติดตาม การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ผู"กํากับดูแลตัวบ�งชี้ และผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพ   
AUN QA ระดับหลักสูตร และเกณฑ� CUPT QA ระดับคณะ ประจําป�การศึกษา 2560 

24 ม.ค. 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร�วมกันทบทวน OP หลักสูตร 

31 ม.ค. 2561 วิพากษ� และประกาศใช" OP หลักสูตร 

31-ม.ค.-61 
ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามตัวบ�งชี้ท่ีรับผิดชอบ และส�งให"กับ
งานประกันคุณภาพ 

21 ก.พ. 2561 ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ผู"กํากับตัวบ�งชี้ ผู"บริหาร ร�วมวิพากษ� SAR ระดับหลักสูตร ครั้งท่ี 1 

7 มี.ค. 2561 ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ผู"กํากับตัวบ�งชี้ ผู"บริหาร ร�วมวิพากษ� SAR ระดับหลักสูตร  ครั้งท่ี 2 

21 มี.ค. 2561 ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ผู"กํากับตัวบ�งชี้ ผู"บริหาร ร�วมวิพากษ� SAR ระดับหลักสูตร ครั้งท่ี 3 

23 มี.ค. 2561 คณะแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักคณะ AUN QA 

4 เม.ย. 2561 ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ผู"กํากับตัวบ�งชี้ ผู"บริหาร ร�วมวิพากษ� SAR ระดับหลักสูตร  ครั้งท่ี 4 

18 เม.ย. 2561 ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ผู"กํากับตัวบ�งชี้ ผู"บริหาร ร�วมวิพากษ� SAR ระดับหลักสูตร  ครั้งท่ี 5 

25 เม.ย.2561 รวบรวมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

2 พ.ค. 2561 
ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ผู"กํากับตัวบ�งชี้ ผู"บริหาร ร�วมวิพากษ� SAR ระดับหลักสูตร พร"อมรายการ
หลักฐาน 

19 มิ.ย. 2561 หลักสูตรส�ง SAR ให"กรรมการประเมิน 

4-5 ก.ค. 2561 หลักสูตรรับการประเมินตนเอง 

9-10 ก.ค. 2561 
ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ปรับแก" SAR ตามข"อเสนอแนะของกรรมการประเมิน และ ส�งกลับให"กับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯลฯ 

16 ก.ค. 2561 
ร�วมกันจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามข"อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินและ
กรรมการประจําคณะ ให"กับมหาวิทยาลัย 
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คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2560 
 

วัน-เดือน-ป� กิจกรรม 

23 ก.ค. 2561 
คณะฯลฯ ส�งรายงานการประเมินตนเอง  และรายงานผลการประเมิน ระดับหลักสูตร
ฉบับสมบรูณ� ให"กับมหาวิทยาลัย 

25 ก.ค. 2561 คณะฯ รายงานผลการประเมิน ระดับหลักสูตร ให"กับคณะกรรมการประจําคณะรับทราบ 

26 ก.ค. 2561 หลักสูตร บันทึกข"อมูลผ�าน CHE QA Online 

 

แผนการดําเนนิงานด6านประกันคุณภาพการศึกษาคณะเกษตรศาสตร. ระดับคณะ ประจําป�การศึกษา 2560 

วัน-เดือน-ป� กิจกรรม 

9-10 ม.ค. 2561 ประชุมชี้แจงเกณฑ� CUPT QA 

24 ม.ค. 2561 คณะกรรมการประจําคณะฯ ร�วมกันจัดทํา OP คณะ 

31 ม.ค. 2561 วิพากษ� และประกาศใช" OP คณะ 

31 ม.ค. 2561 
ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ CUPT QA ตามตัวบ�งชี้ท่ี
รับผิดชอบ และส�งให"กับงานประกันคุณภาพ 

23 มี.ค. 2561 คณะแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ CUPT QA 

28 ก.พ. 2561 ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ผู"กํากับตัวบ�งชี้ ผู"บริหาร ร�วมวิพากษ� SAR ระดับคณะ ครั้งท่ี 1 

14 มี.ค. 2561 ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ผู"กํากับตัวบ�งชี้ ผู"บริหาร ร�วมวิพากษ� SAR ระดับคณะ ครั้งท่ี 2 

28 มี.ค. 2561 ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ผู"กํากับตัวบ�งชี้ ผู"บริหาร ร�วมวิพากษ� SAR ระดับคณะ ครั้งท่ี 3 

11 เม.ย. 2561 ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ผู"กํากับตัวบ�งชี้ ผู"บริหาร ร�วมวิพากษ� SAR ระดับคณะ ครั้งท่ี 4 

25 เม.ย. 2561 ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ผู"กํากับตัวบ�งชี้ ผู"บริหาร ร�วมวิพากษ� SAR ระดับคณะ ครั้งท่ี 5 

9 พ.ค. 2561 ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ผู"กํากับตัวบ�งชี้ ผู"บริหาร ร�วมวิพากษ� SAR ระดับคณะ ครั้งท่ี 6 

23 พ.ค. 2561 ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ผู"กํากับตัวบ�งชี้ ผู"บริหาร ร�วมวิพากษ� SAR ระดับคณะ ครั้งท่ี 7 

6 มิ.ย. 2561 ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ผู"กํากับตัวบ�งชี้ ผู"บริหาร ร�วมวิพากษ� SAR ระดับคณะ ครั้งท่ี 8 
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คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2560 
 

วัน-เดือน-ป� กิจกรรม 

20 มิ.ย. 2561 ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ผู"กํากับตัวบ�งชี้ ผู"บริหาร ร�วมวิพากษ� SAR ระดับคณะ ครั้งท่ี 9 

4 ก.ค. 2561 ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ผู"กํากับตัวบ�งชี้ ผู"บริหาร ร�วมวิพากษ� SAR ระดับคณะ ครั้งท่ี 10 

18 ก.ค. 2561 
ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ผู"กํากับตัวบ�งชี้ ผู"บริหาร ร�วมวิพากษ� SAR ระดับหลักสูตร พร"อมรายการ
หลักฐาน 

8 ส.ค. 2561 รวบรวมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

29-30/ส.ค./2561 คณะรับการประเมินตนเอง 

5 ก.ย. 2561 
ผู"จัดเก็บตัวบ�งชี้ ปรับแก" SAR ตามข"อเสนอแนะของกรรมการประเมิน และ ส�งกลับให"กับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯลฯ 

12 ก.ย. 2561 คณะ จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพฯ 

19 ก.ย. 2561 
คณะฯ ส�งรายงานการประเมินตนเอง  และรายงานผลการประเมิน ฉบับสมบรูณ�ระดับ
หลักสูตร ให"กับมหาวิทยาลัย  

26 ก.ย. 2561 คณะฯ รายงานผลการประเมิน ระดับหลักสูตร ให"กับคณะกรรมการประจําคณะรับทราบ 

27 ก.ย. 2561 บันทึกข"อมูลผ�าน CHE QA Online 
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คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2560 
 

ภาคผนวก 3 

คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการจัดทําคู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป�การศึกษา 2560 
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คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2560 
 

 


