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            คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

คํานาํ 

 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง พัฒนาข้ึนเพ่ือให
สอดคลองกับการปรับเปลี่ยนตัวบงชี้และเกณฑการประเมินซ่ึงปรับปรุงใหมตามกรอบแนวทางการประกัน
คุณภาพภายใน ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ป พ.ศ.2557 และตัวบงชี้ตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 ในคูมือประกอบดวยขอมูลท่ัวไปของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ความหมายของ
คําศัพท ขอมูลแตละตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินฯ เพ่ือเปนแนวทางใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          
การประมง ไดจัดทํารายงานในรูปแบบเดียวกัน 
 
 
           หนวยประกันคุณภาพ 
        คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 
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          คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

สารบัญ 

        หนา 

คํานาํ           ก 

สารบัญ           ข 

บทที ่1 บทนํา          1 

บทที ่2 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา    7 

  เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน 

 ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

บทที ่3 นิยามศัพท         11  

บทที ่4 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร    19 

 องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน      22 

 องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต        30 

 องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา       36 

 องคประกอบท่ี 4 อาจารย       40 

 องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน   48 

 องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู      55 

บทที ่5 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ     57 

 องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต       58 

 องคประกอบท่ี 2 การวิจัย       68 

 องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ      76 

 องคประกอบท่ี 4 การบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     78 

 องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ      80 

บทที ่6 องคประกอบ Srivijaya        84 

 องคประกอบ Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส+      84 

 องคประกอบ Srivijaya 2 อัตลักษณ มทร.ศรีวิชัย     85 

 องคประกอบ Srivijaya 3 คุณภาพของหนวยงาน     90 

 องคประกอบ Srivijaya 4 สถานศึกษา 3ดี (3ดี)     95 

บทที ่7 แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   97 

ภาคผนวก 

 แนวทางในการประเมินตัวบงชี้       103 

 แบบฟอรมรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร    114 

 แบบฟอรมรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ     210 
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บทที ่1 บทนํา 

 ชือ่หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

 สถานที่ตัง้คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

เลขท่ี 179 หมูท่ี 3 ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  92150 

โทรศัพท 0-7520-4093 

 โทรสาร  0-7520-4059 

 Website : http://fishtech.rmutsv.ac.th/intro/ 
 

 ประวตัิความเปนมาโดยยอ 

รัฐบาลไดรับมอบหมายใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ดําเนินการจัดจั้งสถาบันการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีข้ึนในจังหวัดตรัง เนื่องจากพิจาณาเห็นวาภาคใต กําลังเปนพ้ืนท่ีท่ีจะไดรับการพัฒนาจากรัฐบาล          

ในหลายๆ ดานประกอบกับปจจุบันประเทศไทยกําลังกาวสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมจึงเห็นควรจัดตั้ง

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใหเพียงพอกับความตองการ

กําลังคนของประเทศ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพิจารณาเห็นวาในการผลิตกําลังคนระดับปริญญาตรี

ดังกลาวเพ่ือท่ีจะชวยเพ่ิมศักยภาพของประเทศนั้นควรผลิตบุคลากรสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความรู

ความสามารถท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสําหรับรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีภาคใตตาม

โครงการพัฒนาชายฝงทะเลภาคใต  จึงไดเสนอโครงการจัดต้ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

(Faculty of Science and Fisheries Technology) ข้ึนในจังหวัดตรัง ความคืบหนาของโครงการฯ ตั้งแต

เริ่มตนจนถึงปจจุบัน 

 การแบงสวนราชการเปนงานสายวชิาการ ดงันี ้
 1. สาขาวิทยาศาสตรทางทะเล 
 2. สาขาเทคโนโลยีการประมง 
 3. สาขาสิ่งแวดลอม 
 4. สาขาเทคโนโลยี 
 5. สาขาศึกษาท่ัวไป 
 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดประกาศการแบงสวนราชการคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง  (เพ่ิมเติม)  ดังนี้ 
 1. สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ (พ.ศ.2551) 
 2. สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ (พ.ศ.2551) 
 3. สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑประมง (พ.ศ.2554) 

 การแบงสวนราชการเปนงานสายสนบัสนุน  (สาํนักงานคณบด)ี  ดังนี ้
 1. งานบริหารและวางแผน 
 2. งานวิชาการและวิจัย 
  3. งานพัฒนานักศึกษา 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

 ปรชัญาการศึกษา 

“สรางสรรคสังคม  สงเสริมปญญา  พัฒนางานวิจัย  กาวไกลเทคโนโลยี”  

 วสิยัทัศน (Vision) 

“คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณภาพดานประมง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคม และประเทศชาติ” 

 พันธกจิ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ เชี่ยวชาญดานประมง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสอดคลองกับ 
    ความตองการของสังคมและประเทศชาติ 
2. พัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพดานวิชาชีพและเทคโนโลยี 
3. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสนองความตองการของสังคม 
4. ใหบริการวิชาการแกสังคม 
5. ทํานุบํารุงศาสนาสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปญญาทองถ่ินและการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 อัตลกัษณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั  

“บัณฑิตนักปฏิบัติ” 

 เอกลักษณ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

 “เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ” 

 โครงสรางองคกร
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 โครงสรางการบริหาร 
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 ขั้นตอนการจดัทํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เริม่ตน 

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการระบบประกันคณุภาพ

การศึกษา ศรีวิชัย QA 

              หนวยประกนัคณุภาพ 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการใชงาน 

ระบบฐานขอมลูดานการประกันคณุภาพการศึกษา 

ระดับอดมศึกษา 

กําหนดเปาหมายคณุภาพ KPI ระดบัหลักสตูร/ ระดับคณะ 

เสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

             หนวยประกนัคณุภาพ 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

หลกัสตูร /หนวยประกนัคณุภาพ 

สงเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

ใหคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ กอนวันตรวจ  

ประมาณ 1 สัปดาห 

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการแจงผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา

ภายใน ระดบัหลกัสตูร 

เสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดบัหลกัสตูร 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสตูร  

ฉบับสมบูรณ  เสนอคณบดีลงนาม 

              หลกัสตูรทกุหลกัสตูร 

 คณะกรรมการตรวจประเมนิฯ 

              หลกัสตูรทกุหลกัสตูร 
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จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ  

ฉบับสมบูรณ  เสนอคณบดีลงนาม และกรอกขอมูลในระบบ 

CHE QA ONLINE 3D พรอมท้ังใหประธานกรรมการยืนยันสงผล

การประเมินฯ 
 

สงรูปเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัคณะ  

ฉบับสมบูรณ  ใหกับกองวิเทศสัมพันธและประกันคุณภาพ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

นําผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร          

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัคณะ 

สงเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัคณะฯ 

ใหคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ กอนวันตรวจ  

ประมาณ 1 สัปดาห 

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ 

เสนอรายช่ือคณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน  ระดบัคณะ 

หนวยประกนัคณุภาพ 

หลักสตูรกรอกรายงานการประเมนิตนเองผานระบบ  
CHE QA Online 3D  

พรอมท้ังใหประธานกรรมการยืนยนัสงผลการประเมินฯ 
 หลกัสตูรทกุหลกัสตูร/ประธาน 

หลักสตูรจดัทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

ตามผลการประเมิน ระดับหลักสตร 
 หลกัสตูรทกุหลกัสตูร 

หนวยประกันคณุภาพนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตามผลการประเมินระดับหลักสตูร เขาเสนอวาระพิจารณา

คณะกรรมการประจําคณะ  

 หนวยประกนัคณุภาพ 

QA_FSFT หนา 5 
 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สิน้สด 

หนวยประกันคณุภาพสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับคณะ พรอมท้ังขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินฯ เขาประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และ

คณะกรรมการประจําคณะ ในวาระพิจารณา  

หนวยประกันคณุภาพจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระดับคณะ และนําเขาประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  

  

             หนวยประกนัคณุภาพ 
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บทที ่2  
ประกาศคณะกรรมการประกนัคณุภาพภายใน ระดบัอดุมศกึษา 

เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏบิตัิเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายใน ระดับอุดมศกึษา พ.ศ.2557 
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บทที ่3  
นิยามศัพท 

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูใน

องคกรซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถ

เขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูรวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี

ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี2 ประเภท คือ 

1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณพรสวรรคหรือสัญชาติ

ญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือ

ลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวาเปน

ความรูแบบนามธรรม 

2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธี

ตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎีคูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ

เปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน 

บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอ้ืออาทร

ระหวางกันในท่ีทํางาน 

การจดัการความรูเปนการดาํเนนิการอยางนอย 6 ประการตอความรูไดแก 

(1) การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 

(2) การเสาะหาความรูท่ีตองการ 

(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 

(4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 

(5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและสกัด 

“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 

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

ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 

โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูท่ีเก่ียวของเปนท้ังความรูท่ีชัดแจง

อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนท่ีเขาใจไดท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยูในสมอง 

(Tacit Knowledge) ท่ีอยูในคน ท้ังท่ีอยูในใจ (ความเชื่อคานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือ และสวน

อ่ืนๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ)การจัดการความรูเปนกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทํารวมกันไมใชกิจกรรม

ท่ีทําโดยคนคนเดียว 

การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณในลักษณะของ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
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ระดับคณะ และตองเปนผลงานท่ีผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปน

กรรมการพิจารณาดวย 

การเทียบเคียงผลการดาํเนนิงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 

บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรท่ีสามารถทําไดดีกวา เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุง

องคกรของตนเพ่ือมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศการ

จัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธและการวิเคราะหเพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของสถาบัน 

(Organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 

(Alignment) ซ่ึงการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความ

เชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 

 การเผยแพรงานสรางสรรคในระดบัความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการรวมมือระหวาง

ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ 

(อยางนอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดบัภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 

ประเทศ (อยางนอย5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไป

แสดงในตางประเทศ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต(Association of South East 

Asian Nations) มี10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซียพมา ฟลิปปนส สิงคโปร

ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพรผลงานวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม

วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 

ศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 

จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย 

และมีบทความท่ีมาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวา             

รอยละ 25 

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี

ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
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ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 

จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความท่ีมา

จากตางประเทศอยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25  

** บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติท่ีนําเสนอใหกองบรรณาธิการหรือ

คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ตองเปนฉบับสมบูรณ (Full paper) และไดรับการตีพิมพ                   

ซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและ

ตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ท่ีมีความเปนนวัตกรรม 

โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือการ

พัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคา

ทางสุนทรียและคุณประโยชนท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรคทาง

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

ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง 

(Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมท้ังการแสดงรูปแบบตางๆ และ (3) 

วรรณศิลป (Literature) ซ่ึงประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหสถาบันประสบความสําเร็จหรือ              

สูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ

ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร 

เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 

ประสบการณดานการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณดานการทําวิจัยเปนผลสําเร็จมาแลวโดยมี

หลักฐานเปนผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)ท่ีมีกรรมการภายนอก

มารวมกลั่นกรอง (Peer review) หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม

กลั่นกรอง (Peer review) หรือเปนผลงานท่ีเปนรูปเลมซ่ึงนําเสนอแหลงทุนวิจัยหรือนําเสนอผูวาจางในการทํา

วิจัยนั้นๆ และเปนผลงานท่ีแหลงทุนวิจัยหรือผูวาจางวิจัยไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ซ่ึงเปนผลงานวิจัยท่ี

ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารยประจําหลักสูตร โดยใหรายงานผลงานวิจัยของอาจารย

ประจําหลักสูตรทุกคนไวในเอกสารหลักสูตร ท้ังนี้ การรายงานผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใหรายงานในลักษณะของ

การเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ กลาวคือ ระบุชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ป

ท่ีพิมพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน 
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ผลงานทีไ่ดรบัการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาต ิหมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ

วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation 

Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ

บทความวิชาการ ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูล

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

Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 

Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใชเวลา5 ปเปนแผนท่ีกําหนดทิศทางการ

พัฒนาของสถาบันแผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงควัตถุประสงคผลการวิเคราะห           

จุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคามกลยุทธตางๆของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซ่ึงตองมี

การกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามกลยุทธโดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 

แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ

สถาบันท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการไดแผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไป

กับแผนกลยุทธของสถาบันสถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตาม

กลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใชซ่ึงจะเปนความตองการ

เงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีสถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็น

อยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใดเชนรายไดคาธรรมเนียม

การศึกษางบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเงินทุนสะสมของหนวยงานเงินบริจาคจากหนวยงาน

ภายนอกหรือศิษยเกาหรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆอีกเพ่ิมเติมเชนการแปลงทรัพยสินทาง

ปญญาเปนมูลคารวมท้ังมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวยเชนตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตใน

แตละหลักสูตรโดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน1ปเปนแผนท่ี

ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวยโครงการหรือ

กิจกรรมตางๆท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธตัวบงชี้ความสําเร็จของ

โครงการหรือกิจกรรมคาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้นรวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ

งบประมาณในการดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 
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พหวุทิยาการ หรอืสหวิทยาการหลักสตูรพหวุทิยาการ  

พหุวิทยาการ(Multidisciplinary)หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary)หมายถึงการใชองคความรู

หลายสาขาวิชาหลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชในการวิเคราะหวิจัยและสังเคราะหข้ึนเปน

องคความรูใหมและพัฒนาเปนศาสตรใหมข้ึน  

หลักสูตรพหุวิทยาการ(Multidisciplinary)  หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลาย

อนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอนเพ่ือประโยชนในการวิเคราะหวิจัยจนกระท่ังผูเรียนสามารถพัฒนา

ความรูองคความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน  

ตัวอยางหลักสูตรท่ีเปนพหุวิทยาการเชนวิศวกรรมชีวการแพทย(วิศวกรรมศาสตร+แพทยศาสตร)

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

ตัวอยางหลักสูตรท่ีไมใชพหุวิทยาการเชนคอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา  

(ท่ีมา:คณะอนุกรรมการปรับปรงุเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี  

7/2549 เม่ือวันท่ี18 ตุลาคม2549) 

พิชญพิจารณ (Peer review) การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถและ

ประสบการณซ่ึงสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา 

ระบบและกลไก  

ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือใหไดผล

ออกมาตามท่ีตองการข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือ

สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืนๆองคประกอบของระบบประกอบดวยปจจัยนําเขากระบวนการผลผลิตและ

ขอมูลปอนกลับซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน  

กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูไดโดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการจัด

องคการ หนวยงานหรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการท่ีสัมพันธกับศาสตรท่ี

เปดสอนมิใชสัมพันธกับรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรเชนเปนศาสตรในกลุมสาขาวิชา (Field of Education) 

เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม ครั้งท่ี 12/2554 เม่ือ 17

พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนท่ี ศธ0506(2)/ว506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554)  
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หนวยงานหรือองคการระดับชาต ิ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป

(เชนระดับจังหวัด)หรือรัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชนหรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือ

องคการกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน(เชนสภาอุตสาหกรรมสภาหอการคาสภาวิชาชีพ)  

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครองการบริหารการจัดการการควบคุมดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไป

ในครรลองธรรมนอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดีซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชนธรรมท่ี

ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวางกลาวคือหาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา

เทานั้นแตรวมถึงศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและความถูกตองชอบธรรมท้ังปวงซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติ

ปฏิบัติอาทิความโปรงใสตรวจสอบไดการปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอกเปนตน 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับ

ใชในภาครัฐ มี 10 องคประกอบดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย  

ของแผนการปฏิบตัิราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ 

หนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอ

ประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตรและเปาประสงคท่ีชัดเจนมีกระบวนการ

ปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและ

เปนระบบ  

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการ

ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการสามารถ

ใชทรัพยากรท้ังดานตนทุนแรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  คือการใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนดและสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจรวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชน

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง  

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและ

ผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ

รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ  

5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ เปดเผยอยางตรงไปตรงมาชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัยและ

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกข้ันตอนใน

การดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได  
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6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือกระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวน

เสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรูเรียนรูทําความเขาใจรวมแสดงทัศนะรวมเสนอปญหาหรือประเด็นท่ี

สําคัญท่ีเก่ียวของรวมคิดแนวทางรวมการแกไขปญหารวมในกระบวนการตัดสินใจและรวมกระบวนการพัฒนา

ในฐานะหุนสวนการพัฒนา  

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือการถายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากรและ

ภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ(ราชการบริหารสวนทองถ่ิน)และภาคประชาชน

ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ

ดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรบับริการและผูมี สวนไดสวน

เสียการปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือการใชอํานาจของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับในการบริหาร

ราชการดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย  

 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือการไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมี

การแบงแยกดานชายหรือหญิงถ่ินกําเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะ

ของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทางศาสนา การศึกษาการฝกอบรมและอ่ืนๆ  

 10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือการหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนได

สวนเสียท่ีเก่ียวของซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับ

ประโยชนและเสียประโยชนโดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็น

ท่ีสําคัญโดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

อาจารย หมายถึง คณาจารยซ่ึงจะมีตําแหนงทางวิชาการท่ีประกอบดวยอาจารยผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารยและศาสตราจารย  

อาจารยประจํา  หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัย

และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ)

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548)
  

สําหรับอาจารยท่ีสถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมีสัญญาจางท่ีมี

การระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือนในสัญญาจางจะตองระบุหนาท่ีภาระงานให

ชัดเจนไมนอยกวาหนาท่ีของอาจารยประจําตามท่ีกําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการ

บริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยท่ีบรรจุใหมในปท่ี

ประเมินดังนี้  
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   9-12 เดือน   คิดเปน 1 คน  

   6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน  

   นอยกวา 6 เดือน  ไมสามารถนํามานับได  

อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรและ

จัดการเรียนการสอนโดยวางแผนติดตามทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้น

ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวา            

5 คน และทุกคนเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนอาจารยประจําหลักสูตร

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันไดหรือเปนอาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุ

วิทยาการได อีก1หลักสูตรโดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธ กับหลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลว 

(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2549) ท้ังนี้ กรณี

บัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดมากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเทานั้น  

  หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการนําเสนอ

หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย โดยนําเสนอตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ และเสนอให

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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บทที ่4  
ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร 

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสตูร 

ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพการดําเนินงาน

และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือวาสําคัญท่ีสุด ซ่ึงควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ซ่ึงมีหลักการดังตอไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาวา

หลักสูตรไดดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ โดยใหพิจารณาองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแกการกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตร 

การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหเชื่อมโยงกับตัวบงชี้การดําเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชนในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ

และมาตรฐาน ซ่ึง สกอ. ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรหลักสูตรไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2552  

3. ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนขอมูลพ้ืนฐานในสวนท่ีเก่ียวของ

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบงชี้เชิงปริมาณในสวนท่ีเก่ียวของกับคุณวุฒิตําแหนงทาง

วิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย สําหรับตัวบงชี้เชิงคุณภาพท่ีเนนกระบวนการ จะประเมินใน

ลักษณะของพิชญพิจาณ (Peer review) ซ่ึงจะมีรายละเอียดของคําถามท่ีจะเปนแนวทางใหแกผูประเมินเพ่ือให

สามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได และไดกําหนดแนวทางในการใหคะแนนในแตละระดับสําหรับ

ผูประเมินและผูรับการประเมินไดใชในการพิจารณา 

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรโดยมี

การดําเนินงานไดตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังนี้ทุก

ระบบตองไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

พิจารณาใหความเห็นชอบ และใหมีการจัดสงผลการประเมินพรอมขอมูลพ้ืนฐานใหกับสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเพ่ือเผยแพรตอสาธารณะ ตัวอยางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ท่ี

เทียบเคียงไดเชนผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพท่ีไดรับการรับรองจาก

องคการวิชาชีพระดับนานาชาติเชน AACSB (สําหรับหลักสูตรทางดานบริหารธุรกิจ) ABET (สําหรับหลักสูตร

ทางดานวิศวกรรมศาสตร) และหลักสูตรท่ีไดรับการตรวจประเมินเปนประจําและผานการรับรองโดยสภา

วิชาชีพ 
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กรอบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสตูร 

องคประกอบใน 
การประกนัคณุภาพ 

หลกัสตูร 
ตวับงชี ้

อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการ
ดาํเนนิงานในประเดน็ทีเ่กีย่วของ 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรเีกณฑ 4 ขอ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ12 ขอ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- ผลประเมินคณุภาพบัณฑติตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(โดยผูใชบัณฑิต/ผูมสีวนไดสวนเสยี) 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหรือ 
ประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพ 
หรือเผยแพร 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรยีมความพรอมกอนเขาศกึษา 

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการใหคําปรกึษาวิชาการ 
และแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี
- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 
และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ 
เสรมิสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี21 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยูของนักศึกษา 
- อัตราการสาํเรจ็การศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน 
ของนักศึกษา 

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย - การรับและแตงตั้งอาจารยประจาํหลักสตูร 
- การบริหารอาจารย 
- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย - รอยละอาจารยท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
- รอยละอาจารยท่ีมตีําแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตร 
ปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล 
TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจํา 
หลักสตูร 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย - อัตราการคงอยูของอาจารย 
- ความพึงพอใจของอาจารย 
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องคประกอบใน 
การประกนัคณุภาพ 

หลกัสตูร 
ตวับงชี ้

อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการ
ดาํเนนิงานในประเดน็ทีเ่กีย่วของ 

5. หลักสูตรการเรียนการ
สอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรขอมูลท่ีใชใน 
การพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของ 
หลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความ 
กาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและ 
การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศกึษา 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณากําหนดผูสอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา 
มคอ.3 และ มคอ.4  
- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ 
การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน  
- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติ 
ในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียน การ 
สอนในระดับปริญญาตรี 
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทํา 
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการ 
ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผูเรยีน - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ 
นักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ 
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5,มคอ.6  
และมคอ.7)  
-การประเมินวิทยานิพนธและการคนควา 
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผลการดํ า เ นินงานตามตัวบ ง ช้ีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน - 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู 
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องคประกอบที ่1 การกาํกบัมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีหลักสําคัญประการหนึ่ง คือ การพิจารณาเสนอนโยบาย

แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการ

ศึกษาแหงชาติโดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย

ไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาได

พัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ มาอยางตอเนื่อง 

ซ่ึงปจจุบันไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆพ.ศ.2548 เพ่ือ

ประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เปนสวนหนึ่งของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและ

มาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดดําเนินการหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตองใชเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรดังกลาว 

ในการควบคุมกํากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

พ.ศ. 2552ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะ

พิจารณาตามเกณฑดังกลาว 4 ขอ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 12 ขอ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตวับงชีท้ี ่1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เกณฑการประเมนิ ตร ี โท เอก หมายเหต ุ
1. จํานวนอาจารยประจํา
หลักสตูร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารย
ประจําเกินกวา1 หลักสูตรไมไดและ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารย
ประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารย
ประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

บันทึกขอความท่ี ศธ0506(2)/ว569 ลง
วันท่ี 18 เมย. 2549 กําหนดวา 
• อาจารยประจําสามารถเปนอาจารย
ป ร ะจํ า หลั ก สู ต ร ท่ี เ ป น ห ลั ก สู ต ร พ หุ
วิทยาการ (Multidisciplinary) ไดอีก 1 
หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือ
สัมพันธกับหลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลว 
• อาจารยประจําหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา สามารถเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญา
โทในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก 1 หลักสูตร 

บันทึกขอความท่ี ศธ0506(4)/ว254 ลง
วันท่ี 11 มี.ค. 2557 กําหนดวา 
• กรณีหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีแขนงวิชา/
กลุม วิชาชีพ กําหนดใหตองมีอาจารย
ประจําหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา3 คน 
ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชาของหลักสูตร 
โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชา
ท่ีเปดสอน 
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เกณฑการประเมนิ ตร ี โท เอก หมายเหต ุ
2. คุณสมบัติของอาจารย
ประจําหลักสตูร 

คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท ห รื อ
เทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทาง
วิ ช า ก า ร ไ ม ต่ํ า ก ว า ผู ช ว ย
ศาสตราจารยในสาขาท่ีตรงหรือ
สัม พันธ กับสาขาวิชา ท่ี เปดสอน 
อยางนอย 2 คน 

มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสู ตร  หรื ออาจารย ท่ีปรึ กษา
วิทยานิพนธ  หรืออาจารยผู สอบ
วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน 

มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลั ก สู ต ร  ห รื อ อ า จ า ร ย ท่ี ป รึ ก ษ า
วิ ท ย า นิ พ น ธ ห รื อ อ า จ า ร ย ผู ส อ บ
วิทยานิพนธหรืออาจารยผูสอน 

 

3. คุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิไมต่ํ ากวาปริญญาเอกหรือ 
เทียบเทา หรือ ดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ข้ึนไป ในสาขาวิชาน้ัน
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันจํานวน 
อยางนอย 3 คน 

คุณ วุ ฒิ ไม ต่ํ ากว าปริญญา เอกหรื อ
เ ที ย บ เ ท า  ห รื อ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง
ศาสตราจารยข้ึนไป ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกันจํานวนอยางนอย 
3 คน 

 

4. คุณสมบัติของอาจารย
ผูสอน 

 1. อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโท
หรื อดํ า ร งตํ า แหน งทา ง วิ ชากา ร          
ไมต่ํ ากวาผูช วยศาสตราจารย  ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ
กัน และ 
2. มีประสบการณดานการสอน และ 
3. มีประสบการณในการทําวิจัยท่ี
ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

1. อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และ 
2. มีประสบการณดานการสอน และ 
3. มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใช
สวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปรญิญา 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกขอความท่ี 
ศธ0506(4)/ว867 ลงวันท่ี 18 ก.ค. 
2555 กําหนดวาใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกเปนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาโทไดแมจะยังไมมี
ผลงานวิจัยหลังจากสําเร็จการศึกษา ท้ังน้ี
ภายในระยะเวลา 2 ปนับจากวันท่ีเริ่มสอน
จะตองมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเปน
อาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอกและเปน
อาจารยประจําหลักสูตรอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได 
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เกณฑการประเมนิ ตร ี โท เอก หมายเหต ุ
5. คุณสมบัติของอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
และอาจารยท่ีปรึกษาการ
คนควาอิสระ 

 1. เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ
กัน และมีประสบการณในการทําวิจัย
ท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

1. เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน
และมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใช
สวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

การพิจารณากรณีอาจารยเกษียณอายุงาน
หรือลาออกจากราชการ ดังน้ี 
1) หลักสูตรสามารถจางอาจารยท่ีมี
คณุสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ซึ่ง
เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ 
กลับเขามาทํางานแบบเต็มเวลาหรือบาง
เวลาได โดยใชระบบการจางพนักงาน
มหา วิทย าลั ย  คื อ  มี สั ญญาจ า ง ท่ี ใ ห
คาตอบแทนเปนรายเดือนและมีการกําหนด
ภาระงานไวอยางชัดเจน อาจารยดังกลาว
สามารถปฏิบัติหนาท่ีเปนอาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก อาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธและอาจารย
ผูสอนได 
2) “อาจารยเกษียณอายุงาน” สามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักไดตอไปจนนักศึกษา สําเร็จการศึกษา 
ห า ก นั ก ศึ ก ษ า ไ ด รั บ อ นุ มั ติ โ ค ร ง ร า ง
วิทยานิพนธกอนการเกษียณอาย ุ
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6. คุณสมบัติของอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถา
มี) 

 1. เปนอาจารยประจํา หรือ
ผู ทร งคุณ วุ ฒิภายนอก ท่ีมี คุณ วุ ฒิ 
ปริญญาเอกหรือ ดํารงตําแหนงทาง 
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ
กันและ 
2. มีประสบการณในการทําวิจัยท่ี
ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

1. เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารย ในสาขา วิชา น้ันหรื อ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกันและ 
2. มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใช
สวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปรญิญา 

แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2548 ขอ 7.6 
ผูเ ช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึงบุคลากรท่ีมี
ความรูความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเปด
สอนเปนอยางดีซึ่งอาจเปนบุคลากรท่ีไมอยู
ในสาย วิชาการหรือ เปนผู ทรงคุณ วุ ฒิ
ภายนอกสถาบันโดยไมตองพิจารณาดาน
คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ ตํ า แ ห น ง ท า ง วิ ช า ก า ร 
ผู เ ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีจะเปนอาจารย ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนบุคลากร
ประจําในสถาบันเทาน้ัน สวนผูเช่ียวชาญ
เ ฉ พ า ะ ท่ี จ ะ เ ป น อ า จ า ร ย ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธรวม อาจเปนบุคคลากรประจํา
ในสถา บันหรื อผู ทร งคุณ วุ ฒิภายนอก
สถาบันท่ีมีความรูความเ ช่ียวชาญและ 
ประสบการณสูงในสาขาวิชาน้ันๆ เปนท่ี
ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานน้ันเทียบได
ไมต่ํากวาระดับ 9 ข้ึนไป ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ             
ข าราชการพล เรื อนและหน วยงาน ท่ี
เก่ียวของกําหนด 
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    ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไมมีอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ท่ีไดรับ
คุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม เปนผูดํารง
ตํ า แ ห น ง ท า ง วิ ช า ก า ร ตั้ ง แ ต ร อ ง
ศาสตราจารยข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
สถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเช่ียวชาญ
เฉพาะดานแทนเปนกรณีๆ ไป โดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
ตองแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาให
รับทราบการแตงตั้งน้ันดวย 

7. คุณสมบัติของอาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธ 

 1. อาจารยประจํา และผูทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกสถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนง
ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม ต่ํ า ก ว า ร อ ง
ศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกันและ 
2. มีประสบการณในการทําวิจัยท่ี
ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

1. อาจารยประจําและผูทรงคณุวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก
หรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่าํกวารองศาสตราจารย ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน
และ 
2. มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใช
สวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปรญิญา 
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8.การตีพิมพเผยแพร
ผลงานของผูสาํเรจ็
การศึกษา 

 ( เฉพาะแผน  ก เท า น้ัน )ต อง เปน
รายงานสืบเ น่ืองฉบับเต็ มในการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings) 
หรือวารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการซึ่งอยู
ใ น รู ป แ บ บ เ อ ก ส า ร ห รื อ สื่ อ

อิเล็กทรอนิกส  

วารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง
(peer review) ซึ่งอยูในรูปแบบเอกสาร 

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส  

วิทยานิพนธซึ่งเก่ียวของกับสิ่งประดิษฐการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
สามารถทดแทนการตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการไดโดยพิจารณาจากปท่ี
ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไมใชปท่ี     
ขอจด 

9.ภาระงานอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ 
และการคนควาอิสระ 
ในระดับบัณฑิต 
ศึกษา 

 วิทยานพินธ  
อาจารย 1 คนตอนักศึกษา5คน 
การคนควาอิสระ 
อาจารย1คนตอนักศึกษา15คน 
หากเปนท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให
เ ที ย บ สั ด ส ว น นั ก ศึ ก ษ า ท่ี ทํ า
วิทยานิพนธ1คนเทียบเทากับ  
นักศึกษาท่ีคนควาอิสระ3คน 

วทิยานพินธ 
อาจารย1คนตอนักศึกษา 5 คน 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.
2548 ขอ 10 กําหนดวาอาจารยประจํา 
1 คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาไดไมเกิน5
คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมี
ศักยภาพพรอม ท่ีจะดู แลนักศึ กษาได
ม ากกว า5คนให อ ยู ใ นดุ ล ย พิ นิ จขอ ง
สถาบันอุดมศึกษาน้ันแตท้ังน้ีตองไมเกิน10
คนเพ่ือสนับสนุนนักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงท่ีมี
ความพรอมทางดานทุนวิจัยและเครื่องมือ
วิจัยรวมท้ังผูท่ีดําเนินโครงการวิจัยขนาด
ใหญอยางตอเน่ืองในการผลิตผลงาน 

10. อาจารยท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง 
และสม่ําเสมอ 

 ควรมีอยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ป
โดยนับรวมปท่ีประเมิน 

ควรมีอยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ป 
โดยนับรวมปท่ีประเมิน 

เปนเจตนารมณท่ีประสงคใหมีการพัฒนา
งานวิจัยอยางสม่ําเสมอ 
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เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใชเกณฑมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ

ใหมเกณฑการประเมินตามตัวบงช้ีน้ีจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหมฉบับท่ีประกาศใชลาสุด 

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน”หากไมผานเกณฑขอใดขอหน่ึงถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐานและผลเปน “ไมผาน” (คะแนนเปนศูนย) 

หลกัฐานเอกสารทีต่องการนอกเหนอืจากเอกสารประกอบแตละรายตวับงชี ้

  1. เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 

  2. หนังสือนําท่ี สกอ.แจงรับทราบหลักสตูร(ถามี) 

  3. กรณหีลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบใหมีหนังสือนําสงสกอ.หรอืหนังสือสงคืนจาก สกอ.และรายงานการประชุมสภาท่ีอนุมตัิ/ใหความเห็นชอบหลักสูตร 

เกณฑการประเมนิ ตร ี โท เอก หมายเหต ุ
11.การปรับปรุงหลักสูตร
ต า ม ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี
กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงให 
เสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย /สถา บัน
เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปท่ี 6) 
หมายเหตุ  สํ าหรับหลักสูตร5ป
ประกาศใชในปท่ี7หรือหลักสูตร 
6 ปประกาศใชในปท่ี 8) 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงให 
เสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดย 
สภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพ่ือให 
หลักสูตรใชงานในปท่ี 6) 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงให 
เสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดย 
สภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพ่ือให 
หลักสูตรใชงานในปท่ี 6) 

 

12 . ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ให
เปนไปตามตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานเพ่ือการประกัน 
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ
มาต รฐ านคุณ วุ ฒิ ร ะดั บ 
อุดมศึกษาแหงชาติ 

ตัวบงช้ี TQF ขอ 1-5 ตอง
ดําเนินการทุกตัว 

ตัวบงช้ี TQF ขอ 1-5 ตองดําเนินการ
ทุกตัว 

ตัวบงช้ี TQF ขอ 1-5 ตองดําเนินการ
ทุกตัว 
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องคประกอบที ่2 บัณฑติ 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะตอง

เปนผูมีความรูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรู

เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบใน

ฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเปนหนวยงานในการกํากับและสงเสริมการ

ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ไดจัดทํามาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิตเชน เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการ

เรียนรูของนักศึกษา ซ่ึงเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน 

รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆไดเชื่อม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมาเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน

ผลลัพธการเรียนรูในแตละหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปท่ีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของ

นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาไดจากตัว

บงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ 

    หรือเผยแพร 

- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ 

    หรือเผยแพร 
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ตวับงชีท้ี ่2.1   คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหงชาต ิ

ชนดิของตวับงชี ้  ผลลัพธ 

คําอธบิายตวับงชี ้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(Thai Qualifications Framework  

for Higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 

1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมิน

คุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 

เกณฑการประเมนิ ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต(คะแนนเต็ม 5)  

สตูรการคาํนวณ 

คะแนนที่ได     = 

 

ขอมูลประกอบ 

จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ี

สําเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
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ตวับงชีท้ี ่2.2   รอยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ไดงานทาํ หรือประกอบอาชพีอสิระ 

 (ปรญิญาตร)ีภายใน 1 ป 

ชนดิของตวับงชี ้  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลา 

ในสาขานั้นๆ ท่ีไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําภายในระยะเวลา  

1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในป 

การศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถ 

สรางรายไดเขามาเปนประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได การคํานวณรอยละของผูมีงาน 

ทําของผูสําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให 

คํานวณเฉพาะผูท่ีเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น 

เกณฑการประเมนิ โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ปเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

สตูรการคาํนวณ 

1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตามสูตร 

 

 

การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทําแลวแตไมได

เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได= 

 

หมายเหต ุ: จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิต 

               ท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

จํานวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป X 100 

จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป X 5 

100 
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ตวับงชีท้ี ่2.2   ผลงานของนักศึกษาและผูสาํเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโท (ปรญิญาโท)  

ที่ไดรับการตีพมิพหรือเผยแพร 

ชนดิของตวับงชี ้  ผลลัพธ 

คําอธบิายตวับงชี ้ การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบวิจัยเพ่ือหา 

   คําตอบท่ีมีความนาเชื่อถือ ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพ่ือจัดทํา 

ผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนํา 

เผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพของ 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

เกณฑการประเมนิ โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอ 

ผูสําเร็จการศึกษาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ  

40 ข้ึนไป 

สตูรการคาํนวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา 

ตามสูตร 

 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได= 

 

  

 

 

 

 

 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพร
ของนักศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท X 100 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือ
เผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา X 5 

40 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการ ดงันี ้

คาน้าํหนัก ระดบัคณุภาพ 
0.10 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงใหก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต
วันท่ีออกประกาศ  
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงใหก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list)หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ            

(Full paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูใน

รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคดังนี ้

คาน้าํหนัก ระดบัคณุภาพ 
0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

หมายเหต ุ

1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้ผลงาน 

    ทางวิชาการของอาจารย 

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมินนั้นๆ 

3. ในกรณีท่ีไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชิ้น 
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องคประกอบที ่3 นักศกึษา 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ

นักศึกษา ตองใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงตองเปนระบบท่ีสามารถ

คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และการสงเสริม

พัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหนักศึกษามี

ความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และสําหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยท่ีสามารถสรางองคความรูได 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก (1) กลุมวิชาหลัก 

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

นวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุมทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี

(information, media and technology skills) 

ทักษะสําคัญท่ีคนสวนใหญใหความสําคัญมาก คือ 

1) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก (1) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (critical 

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

สื่อสารและความรวมมือกัน (communication and collaboration)  

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

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

literacy)  

3) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบดวยความสามารถในการปรับตัวและ

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

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

รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเปนผูนําและรับผิดชอบ

ตอสังคม(leadership and social responsibility) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบดานนักศึกษา เริ่มดําเนินการตั้งแตระบบการรับนักศึกษา 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ภายใตการดําเนินการดังกลาวใหพิจารณา

จากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
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ตวับงชีท้ี ่3.1   การรบันักศึกษา 

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ 

คําอธบิายตวับงชี ้ คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ  

แตละหลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจําเปนตองมีการ 

กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร 

การกําหนดเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับ 

คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตรมีเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือกขอมูล 

หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต 

ความมุงม่ันท่ีจะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาได

ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผล

การดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร 

เกณฑการประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิดใน 
การกํากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• ไมมีการนํา 
ระบบกลไก 
ไปสูการปฏิบัติ 
/ดําเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/  
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไมมีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/  
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
  กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเปน 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ 
ผูตรวจประเมิน สามารถใหเหตุผล 
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีได 
ชัดเจน 
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ตวับงชีท้ี ่3.2   การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ 

คําอธบิายตวับงชี ้ ในชวงปแรกของการศึกษา  ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพ้ืนฐานหรือการเตรียม 

ความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา เพ่ือให มีความสามารถในการเรียนรู

ระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอย ในระหวาง

การศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ ท้ัง

กิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียนมีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีท่ีมี

จิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา

วิชาการ (ระดับปริญญาตรีโท เอก) ระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการความ

เสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตร

กําหนด รวมท้ังการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาส

การเรียนรูท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 ใหไดมาตรฐานสากล 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผล

การดําเนนิงานทัง้หมด ที่ทําใหไดนกัศกึษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปน

ตอการประกอบอาชีพในอนาคต 

เกณฑการประเมนิ 
0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิดใน 
การกํากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• ไมมีการนํา 
ระบบกลไก 
ไปสูการปฏิบัติ 
/ดําเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/  
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไมมีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/  
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
  กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ 
ผูตรวจประเมิน สามารถใหเหตุผล 
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีได 
ชัดเจน 
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ตวับงชีท้ี ่3.3   ผลที่เกดิกบันักศกึษา 

ชนดิของตวับงชี ้  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียนมีอัตราการคง

อยูของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษา

มีความพึงพอใจตอหลักสูตร และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานในประเด็นตอไปนี้ 

- การคงอยู 

- การสําเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

เกณฑการประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิดใน 
การกํากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• ไมมีการนํา 
ระบบกลไก 
ไปสูการปฏิบัติ 
/ดําเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/  
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไมมีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/  
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
  กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเปน 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ 
ผูตรวจประเมิน สามารถใหเหตุผล 
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีได 
ชัดเจน 
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องคประกอบที ่4 อาจารย 

อาจารยเปนปจจัยปอนท่ีสําคัญของการผลิตบัณฑิต ผูเก่ียวของตองมีการออกแบบระบบประกันการ

บริหารและพัฒนาอาจารย เพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท 

ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการสงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและการ

ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน 

ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เปนการ

ดําเนินงานเพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งข้ึนดวยการวางแผนและการลงทุน

งบประมาณและทรัพยากรเพ่ือใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในหลักสูตร 

มีจํานวนอาจารยท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณท่ีเหมาะสมกับการ

ผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทาง

วิชาการอยางตอเนื่อง 

องคประกอบดานอาจารย เริ่มดําเนินการตั้งแตการบริหารและพัฒนาอาจารยคุณภาพอาจารยและ

ผลลัพธท่ีเกิดกับอาจารย ใหพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
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ตวับงชีท้ี ่4.1   การบรหิารและพัฒนาอาจารย 

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหมตองกําหนด 

เกณฑคุณสมบัติอาจารยท่ีสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบัน 

และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส นอกจากนี้ตองมี 

   ระบบการบริหารอาจารยโดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือใหไดอาจารย 

   ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

   ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและ 

   พัฒนาอาจารย มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรม 

   การดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย 

          ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ 

   ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

- ระบบการบริหารอาจารย 

- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

ในการประเมนิเพื่อใหทราบวาอยูในระดบัคะแนนใด ใหพจิารณาในภาพรวมของผล 

การดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดาน 

วุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยาง 

ตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารยเพื่อ 

สรางความเขมแขง็ทางวชิาการของหลกัสตูร 

เกณฑการประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิดใน 
การกํากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• ไมมีการนํา 
ระบบกลไก 
ไปสูการปฏิบัติ 
/ดําเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/  
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไมมีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/  
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
  กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ 
ผูตรวจประเมิน สามารถใหเหตุผล 
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีได 
ชัดเจน 
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ตวับงชีท้ี ่4.2   คุณภาพอาจารย 

ชนดิของตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา 

คําอธบิายตวับงชี ้ การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

และเพียงพอ โดยทําใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาท่ีเปด

ใหบริการ และมีประสบการณท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะทอนจากวุฒิ

การศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการ

อยางตอเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงใน 

ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละของอาจารยประจาํหลกัสตูรที่มคีุณวฒุปิรญิญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ

และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารยท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษา

ระดับปริญญาเอกท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของ

หลักสูตรนั้นๆ 

เกณฑการประเมนิ โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5  

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 

หลักสตูรระดบัปริญญาโท 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

หลักสตูรระดบัปริญญาเอก 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
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สตูรการคาํนวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได= 
 

หมายเหตุ: คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป

การศึกษานั้น ท้ังนี้อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ี

เหมาะสมกวา ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รอยละของอาจารยประจาํหลกัสตูรที่ดาํรงตาํแหนงทางวชิาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยใน

สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่องเพ่ือนําไปใช

ในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอน

การปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 

เกณฑการประเมนิ โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปน 

คะแนนระหวาง 0 – 5  

หลักสตูรระดบัปริญญาตร ี

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยรอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  

= รอยละ 60 ข้ึนไป 

หลักสตูรระดบัปริญญาโท 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยรอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  

= รอยละ 80 ข้ึนไป 

หลักสตูรระดบัปริญญาเอก 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  

= รอยละ 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ี
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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สตูรการคาํนวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได= 

 

ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําหลกัสตูร 

ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําไดสรางสรรคข้ึนเพ่ือแสดง

ใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา สมควร

สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ

อยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร

หรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยท่ี

หนวยงานหรือองคการระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและ

ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว รวมท้ังงานสรางสรรคตางๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี ้

เกณฑการประเมนิ  หลักสตูรระดบัปริญญาตร ี

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 

หลักสตูรระดบัปริญญาโท 

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

หลักสตูรระดบัปริญญาเอก 

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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สตูรการคาํนวณ 

1.คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ตามสูตร 

 

 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได= 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการ ดงันี ้

คาน้าํหนัก ระดบัคณุภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการท่ัวไป และแจงใหก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ  
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงใหก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตาํแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตาํแหนงทางวิชาการแต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย 
ประจําหลักสูตร 

X 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

X 5 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 

paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูใน

รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคดังนี ้

คาน้าํหนัก ระดบัคณุภาพ 
0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสonline 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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ตวับงชีท้ี ่4.3   ผลที่เกดิกบัอาจารย 

ชนดิของตวับงชี ้  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยท่ีมีจํานวนเหมาะสมกับ

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความ

พึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานในประเด็นตอไปนี้ 

- การคงอยูของอาจารย 

- ความพึงพอใจของอาจารย 

เกณฑการประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
• ไมมีการ 
รายงานผลการ 
ดําเนินงาน 

• มีการรายงาน  
ผลการดําเนิน  
งานในบางเร่ือง 

• มีการรายงานผล 
การดําเนินงาน  
ครบทุกเร่ืองตาม 
คําอธิบายในตัว 
บงชี ้

•มีการรายงานผล 
การดําเนินงาน 
ครบทุกเร่ืองตาม 
คําอธิบายในตัว 
บงชี้ 
• มีแนวโนมผลการ 
ดําเนินงานที่ดีขึ้น 
ในบางเร่ือง 

• มีการรายงานผล 
การดําเนินงาน 
ครบทุกเร่ืองตาม 
คําอธิบายในตัว 
บงชี้ 
• มีแนวโนมผล 
การดําเนินงานที ่
ดีขึ้นในทุกเร่ือง 

•มีการรายงานผลการดําเนินงาน 
ครบทุกเร่ืองตามคําอธิบายในตัว 
บงชี้ 
• มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น 
ในทุกเร่ือง 
• มีผลการดําเนินงานที่โดดเดน  
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน 
สถาบันกลุมเดียวกัน โดยม ี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ 
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ 
ใหเหตุผลอธิบายวาเปนผลการ 
ดําเนินงานที่โดดเดนอยางแทจริง 
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 องคประกอบที ่5 หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเรยีน 

แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปแตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการ

หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาท่ีใน 

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

กระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผูเรียนระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร 

ประกอบดวย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ตัวบงชี้ในการประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนด

รายวชิาท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมท้ังการวางระบบ

ผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณและมีคุณสมบัติ

เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ และ

สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบนี้พิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

       แหงชาติ 
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ตวับงชีท้ี ่5.1   สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ 

คําอธบิายตวับงชี ้ แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับทราบจากสํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปแตผูรับผิดชอบหลักสูตร

ตองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ี

ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร

จัดการการเปดรายวิชาตาง ๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ 

โดยสนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

ในการประเมนิเพื่อใหทราบวาอยูในระดบัคะแนนใด ใหพจิารณาในภาพรวมของผล

การดาํเนนิงานทั้งหมด ทีท่าํใหหลักสตูรมีความทนัสมยั สอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ 

เกณฑการประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิด 
ในการกํากับ  
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 
• ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไมมีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

•มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/  
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเปน 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ 
ผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล 
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีได 
ชัดเจน 
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ตวับงชีท้ี ่5.2   การวางระบบผูสอนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ 

คําอธบิายตวับงชี ้ หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชาโดยคํานึงถึง 

ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ีทันสมัยของ

อาจารยท่ีมอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ 

และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ตองใหความสําคัญกับการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ การคนควาอิสระท่ีเหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ 

และลักษณะของนักศึกษา ใหนักศึกษาไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตาม

ศักยภาพ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธการคนควาอิสระตองสามารถใหคําปรึกษา

วิทยานิพนธการคนควาอิสระตั้ งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทํา

วิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจน

สําเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาให

มีความรูตามโครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนดและไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการ

เรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบ

มีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยีและทําใหนักศึกษาเรียนรู ได

ตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได ผูสอนมีหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการ

เรียนรูและสนับสนุนการเรียนรู สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน

จะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนตน 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานในอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การกําหนดผูสอน 

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

  และการจัดการเรียนการสอน 

- การจดัการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย  

  การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  

  ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 

- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ 

  บัณฑิตศึกษา ท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 

- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการ 

  ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผล

การดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความ

แตกตางของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผล

การเรยีนรูบรรลุตามเปาหมาย 

เกณฑการประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิด 
ในการกํากับ  
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 
• ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไมมีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

•มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/  
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเปน 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ 
ผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล 
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีได 
ชัดเจน 
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ตวับงชีท้ี ่5.3   การประเมนิผูเรยีน 

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ 

คําอธบิายตวับงชี ้ การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให 

ขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และ

นําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) การ

ประเมินท่ีทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการประเมินไป

ใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู(assessment as 

learning) และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพ่ือ

จุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของ

นักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพ่ือจุดมุงหมาย

สองประการแรกดวย ท้ังนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับ

การกําหนดเกณฑการประเมินวิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และ

วิธีการใหเกรดท่ีสะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการกํากับใหมีการประเมิน

ตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 

ใหผลการประเมินท่ีสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง 

(real world) และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ท่ีทําใหนักศึกษาสามารถ

แกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองไดใหผลการประเมินท่ีสะทอนระดับ

ความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองให

ความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธการคนควาอิสระท่ีมีคุณภาพดวย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 

  (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ในการประเมนิเพื่อใหทราบวาอยูในระดบัคะแนนใด ใหพจิารณาในภาพรวมของผล 

การดําเนนิงานทัง้หมดที่สะทอนสภาพจริงดวยวธิีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือ 

ไดใหขอมูลที่ชวยใหผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ 

สอนตอไป 
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เกณฑการประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิด 
ในการกํากับ  
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 
• ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไมมีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

•มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/  
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเปน 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ 
ผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล 
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีได 
ชัดเจน 
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ตวับงชีท้ี ่5.4   ผลการดาํเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศึกษาแหงชาต ิ

ชนดิของตวับงชี ้  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้

การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร 

(มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7 ท่ีหลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละป

การศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําป ใน

แบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  

เกณฑการประเมนิ มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว 

ในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 0  

มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคา

คะแนนเทากับ 3.50  

มีการดําเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแต

ละปมีคาคะแนนเทากับ 4.00  

มีการดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแต

ละปมีคาคะแนนเทากับ 4.50  

มีการดําเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแต

ละปมีคาคะแนนเทากับ 4.75  

มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคา

คะแนนเทากับ 5 
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 องคประกอบที ่6 สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู 

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรูซ่ึง

ประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณความพรอมดานเทคโนโลยีความพรอมดานการ

ใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอ่ืนๆรวมท้ังการบํารุงรักษาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา

สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติโดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะพิจารณาไดจาก 

ตัวบงชี้ 6.1 สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
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ตวับงชีท้ี ่6.1   สิง่สนับสนนุการเรยีนรู 

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแกความพรอม 

ทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความ

พรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรูเชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร 

ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรูสื่ออิเล็กทรอนิกสฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตอง

มีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงานทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการ

ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา 

  หลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

  ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ในการประเมนิเพื่อใหทราบวาอยูในระดบัคะแนนใด ใหพจิารณาในภาพรวมของผล

การดาํเนนิงานทั้งหมดทีส่ะทอนการจดัเตรยีมสิ่งสนบัสนนุการเรยีนรูทีจ่าํเปนตอการ

เรยีนการสอน และสงผลใหผูเรยีนสามารถเรยีนรูไดอยางมปีระสทิธผิล 

เกณฑการประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิด 
ในการกํากับ  
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 
• ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไมมีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

•มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ 
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/  
พัฒนา 
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเปน 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ 
ผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล 
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีได 
ชัดเจน 
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ระดับคณะ ประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีดําเนินการในระดับคณะ  

จํานวนรวม 13 ตัวบงชี้ดังนี้ 

องคประกอบในการ
ประกนัคณุภาพคณะ 

ตวับงชี ้ เกณฑพจิารณา 

1. การผลติบัณฑติ 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสตูรโดยรวม คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุก
หลักสตูรท่ีคณะรบัผิดชอบ 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตาํแหนงทางวิชาการ รอยละของอาจารยประจําคณะท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

สดัสวนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท้ังภายในและภายนอก
ตอจํานวนอาจารยประจาํและ
นักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
4. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5. การบริหารจดัการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสตูร เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

 

 

 

 

 

บทที ่5  
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ 
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องคประกอบที ่1 การผลติบัณฑติ 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบัน

ใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึงเก่ียวของกับการ

บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

ประกอบดวยการมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการ

เรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

ตัวบงชี้  จํานวน 6 ตัวบงชี้คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตวับงชีท้ี ่1.1   ผลการบรหิารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 

ชนดิของตวับงชี ้  ผลลัพธ 

คําอธบิายตวับงชี ้ ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิต 

ในหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

เกณฑการประเมนิ คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

สตูรการคาํนวณ 

คะแนนที่ได= 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ 

       อุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้แตตอง 

      รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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ตวับงชีท้ี ่1.2   อาจารยประจาํคณะที่มคีุณวฒุปิริญญาเอก 

ชนดิของตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา 

คําอธบิายตวับงชี ้ การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถ และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันใน

การผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองค

ความรูดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรง หรือสัมพันธ

กับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 

เกณฑการประเมนิ โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน

ระหวาง 0 – 5  

1. เกณฑเฉพาะสถาบนักลุม ข และ ค2  

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

2. เกณฑเฉพาะสถาบนักลุม ค1 และ ง 

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

สตูรการคาํนวณ 

1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

คะแนนท่ีได= 

 

หมายเหต ุ

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป

การศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน

ท่ีเหมาะสมกวา และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ใน

กรณีท่ีมีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X  5 
รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

หนา 60                                               QA_FSFT   

 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตวับงชีท้ี ่1.3   อาจารยประจาํคณะทีด่ํารงตําแหนงทางวชิาการ 

ชนดิของตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา 

คําอธบิายตวับงชี ้ สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตอง

สงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูใน

ศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่องเพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการ

แกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการ

ปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

เกณฑการประเมนิ โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปน

คะแนนระหวาง 0 – 5  

1. เกณฑเฉพาะสถาบนักลุม ข และ ค2  

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                

รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  

= รอยละ 60 ข้ึนไป 

2. เกณฑเฉพาะสถาบนักลุม ค1 และ ง 

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย              

รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  

= รอยละ 80 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 

 

 

 

จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X  5 รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตวับงชีท้ี ่1.4   จาํนวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเทาตอจาํนวนอาจารยประจาํ 

ชนดิของตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา 

คําอธบิายตวับงชี ้ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดสวน

ของนักศึกษา ตออาจารย ท่ีจะตองสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและ

ลักษณะการเรียนการสอน รวมท้ังมีความเชื่อมโยงไปสูการวางแผนตางๆ เชน การ

วางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย เปาหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะจึงควร

มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงไมเกิน

จํานวนเหมาะสม 

เกณฑการประเมนิ  ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑ

มาตรฐานกําหนด เปนคะแนน 5  

ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานให           

คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับ

เกณฑมาตรฐาน และนําคาความแตกตางมาพิจารณา ดังนี้  

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานตั้งแต รอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0  

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานตั้งแต รอยละ 0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบ

บัญญัติไตรยางศตามสูตรเพ่ือเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

สตูรการคาํนวณจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา 

1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหวาง
จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

SCH   =  Σn¡c¡ 
เม่ือ n¡   =  จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 
      c¡  =  จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i 

2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) = 

 

 

Student Credit Hours (SCH) ท้ังป 

จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน 
การลงทะเบียนในระดบัปรญิญาน้ันๆ 
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การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา                

ในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ

อาจารยประจํา 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนบัปริญญาตร ี
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

= FTES ระดับปรญิญาตร ี+ FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปรญิญาตร ี+ (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
= FTES ระดับปรญิญาตร ี+ (1.8 x FTES ระดับบัณฑติศึกษา) 

สดัสวนจาํนวนนกัศกึษาเตม็เวลาตออาจารยประจาํแยกตามกลุมสาขา 

กลุมสาขา 
สดัสวนจาํนวนนกัศกึษาเตม็เวลา 

ตออาจารยประจาํ 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ  
    - แพทยศาสตร 
    - พยาบาลศาสตร 

8:1 
4:1 
6:1 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ  20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร  20:1 
4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง  8:1 
5. เกษตร ปาไมและประมง  20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญช ีการจัดการการ 
    ทองเท่ียว เศรษฐศาสตร  

25:1 

7. นิติศาสตร  50:1 
8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป  8:1 
10.สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1 

สตูรการคาํนวณ 

1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

 

 

 

 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีเปนจริง - 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน X 100 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 
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2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 

2.1) คารอยละท่ีนอยกวาหรือเทากับรอยละ 0 คิดเปน 5 คะแนน  

2.2) คารอยละท่ีมากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คิดเปน 0 คะแนน  

2.3) คารอยละท่ีมากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้ 

คะแนนที่ได = 5 - 

 

ตวัอยางการคาํนวณ 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจาํ 

ของหลักสูตรหนึ่งทางดานสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร = 24 

 

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =    = รอยละ -4 ไดคะแนน 5 คะแนน 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจาํ   

ของหลักสูตรหนึ่งทางดานสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร = 32 

 

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน = = รอยละ 28 ไดคะแนน 0 คะแนน 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจาํ   

ของหลักสูตรหนึ่งทางดานสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร= 28 

 

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน = = รอยละ 12 

คะแนน =  5- (12)  =  5 - 3  =  2  คะแนน 

                               4 

 

   

           (คารอยละท่ีคํานวณไดจากขอ 2.3) 
 

          4 

24-25 
X 100 

25 

32-25 
X 100 

25 

28-25 
X 100 

25 
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ตวับงชีท้ี ่1.5   การบริการนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ คณะควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาในกิจกรรมท่ีเปนประโยชน 

กับนักศึกษา เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีความสุขและคุมคาในระหวางการใชชีวิต            

ในคณะ ตั้งแตการใหคําปรึกษา ท้ังดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูล

หนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการ

จัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือการ

ทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบัน 

ท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา โดยการใหบริการท้ังหมดตองใหความสาํคญักับ

การบริการท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชนแกผูรับบริการอยางแทจริง 

เกณฑมาตรฐาน   1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

    แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอ 

    ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล     

    เพ่ือสงใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตวับงชีท้ี ่1.6   กิจกรรมนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ คณะตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน 

กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยคณะและโดย

องคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม 

อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ี             

พึงประสงค ท่ีประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ 5ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทาง 

ปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคุณลักษณะ 

ของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ี คณะ สถาบัน และสภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพ่ิมเติม

ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และนําหลัก PDSA / PDCA 

(Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใชในชีวิตประจําวันเปนการพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาอยางยั่งยืน 

เกณฑมาตรฐาน   1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามี 
    สวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะ  
    บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5  
    ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู 
(3) ทักษะทางปญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและใชการใชเทคโนโลย ี

           สารสนเทศ 
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวตัถุประสงค 

                 ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา   

                          นักศึกษา 

    6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรบัปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ  

                          พัฒนานักศึกษา 

หนา 66                                               QA_FSFT   

 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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 องคประกอบที ่ 2  การวจิยั 

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอม และความ

พรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้ เปนสวนหนึ่งของพันธกิจ

สถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเกิดประโยชน การวิจัย

จะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมี

แผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน                    

2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และ           

พันธกิจดานอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการ

เผยแพรอยางกวางขวาง 

ตัวบงชี้   จํานวน 3 ตัวบงชี้คือ  

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค  

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
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ตวับงชีท้ี ่2.1   ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวจิยัหรืองานสรางสรรค  

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงชี ้ สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีมีคุณภาพ

โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไก สงเสริมสนับสนุนครบถวน

เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหา

แหลงทุนวิจัยและการจัดสรร ทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร 

สงเสริมพัฒนา สมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปน 

ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของ ตางๆ

ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ

และกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ งานสรางสรรคท่ีนําไปใช 

ประโยชน 

เกณฑมาตรฐาน  1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชน ในการ 

                                   บริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้  

    - หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือ ศูนย 

      เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค  

    - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค  

    - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ การผลิต 

      งานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน 

      หองปฏิบัติการ  

    - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุม  

      วิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะ หรือ 

      ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)  

    3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวจิัยหรอืงานสรางสรรค 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน สรางสรรคใน 

    การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ  

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจน 

    ยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดีเดน  

6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน สรางสรรคท่ี 

    นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
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เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 70                                               QA_FSFT   

 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตวับงชีท้ี ่2.2   เงนิสนบัสนนุงานวจิยัและงานสรางสรรค  

ชนดิชองตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา  

คําอธิบายตัวบงชี ้ ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรค                  

ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เ งินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น 

สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีไดรับจากภายนอก

สถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตาม

สภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน  

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีคณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน

ยังเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ี

อยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 

เกณฑการประเมนิ  โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํเปน  

คะแนนระหวาง 0 – 5  

1. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา  

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก  

สถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน  

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก  

สถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน  

กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก  

สถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน  

2. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา  

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก  

สถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปตอคน  

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก  

สถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน 
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กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก  

สถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปตอคน 

สตูรการคาํนวณ  

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 

 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 

                 

สรปุคะแนนทีไ่ดในระดบัคณะ  

คะแนนท่ีไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ  

หมายเหต ุ 

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ  

2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้นๆ ไมใช

จํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง  

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุน หรือหลักฐานจาก

การตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมมีหลักฐาน          

ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวจิัยของแตละคณะ  

4. การนับจาํนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามในสัญญารับทุน

โดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใช

นักวิจัยเปนผูดําเนินการ                  

 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
X 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 
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ตวับงชีท้ี ่2.3   ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําและนกัวจิยั  

ชนดิของตวับงชี ้   ผลลัพธ  

คําอธิบายตัวบงชี ้ ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจํา และ

นักวิจัยไดสรางสรรคข้ึนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนา

องคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและ

นําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการ และการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ 

อยูในรูปของบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการ             

ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร

หรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนง 

ทางวิชาการแลวผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ

การขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

เกณฑการประเมนิ  โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้  

1. เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค2  

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา  

และนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา  

และนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา  

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

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา 

และนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป  

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา  

และนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป  

กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา 

และนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

สตูรการคาํนวณ  

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ นักวิจัยตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 
 

 

คะแนนท่ีได= 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของ  

อาจารยประจําและนักวิจัย X 100 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัท้ังหมด 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของ 
อาจารยประจําและนักวิจัย 

X 5  

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของ 

อาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการดงันี ้

คาน้าํหนัก ระดบัคณุภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการท่ัวไป และแจงใหก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ  
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงใหก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตาํแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตาํแหนงทางวิชาการแต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ            

(Full paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณ ซ่ึงสามารถอยู

ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคดังนี ้

คาน้าํหนกั ระดบัคณุภาพ 
0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกสonline 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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 องคประกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ 

การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการทาง

วิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัด และในดานท่ีสถาบันมีความ

เชี่ยวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจาย หรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม 

โดยใหบริการท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง 

รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน 

เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบ

คําถามตางๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว  

สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพ่ิมพูนความรูและประสบการณ ของอาจารยอันจะนํามาสูการ

พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนง

ทางวิชาการของอาจารยสรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซ่ึงเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสราง

รายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย  

ตัวบงชี้   จํานวน 1 ตัวบงชี้คือ  

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
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ตวับงชีท้ี ่3.1   การบริการวชิาการแกสงัคม  

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงชี ้ การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควร

คํานึงถึงกระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของ

กลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการประจําป ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําให

เกิดรายไดและการบริการวิชาการท่ีคณะจัดทํา เพ่ือสรางประโยชนแกชุมชน โดยมี

การประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนแกนักศึกษาใหมีประสบการณจากสภาพจริงและนํามาใช

ประโยชนจนเกิด ผลลัพธท่ีสรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและ

ยั่งยืน  

เกณฑมาตรฐาน  1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการ ของสังคม 

    และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก 

     สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

   2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจาก 

              การบริการวิชาการเพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  

   3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการท่ี บริการแบบ 

         ใหเปลา  

   4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ แกสังคมใน 

    ขอ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  

   5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการ 

    สังคม  

   6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

 

 

 

QA_FSFT หนา 77 
 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

 องคประกอบที ่4 การทาํนบุํารงุศลิปะและวฒันธรรม 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 

สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  

โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติ ของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับ

พันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ัง มีการจัดกิจกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร

ศิลปะและวฒันธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดีข้ึน  

ตัวบงชี้   จํานวน 1 ตัวบงชี้คือ  

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตวับงชีท้ี ่4.1   ระบบและกลไกการทาํนบุาํรุงศลิปะและวฒันธรรม 

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงชี ้ สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการ            

งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม

ไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เกณฑมาตรฐาน   1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัด ความสําเร็จ 

    ตามวัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให สามารถดําเนินการ 

    ไดตามแผน  

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ วัฒนธรรม  

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ แผนดาน 

    ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ  

    วัฒนธรรม  

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ  

    สาธารณชน  

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับใน  

    ระดับชาติ 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6-7 ขอ 
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 องคประกอบที ่5 การบรหิารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีในการ

กํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมี

คุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหาร ความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง               

การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance)  

ตัวบงชี้   จํานวน 2 ตัวบงชี้คือ  

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและ 

                 เอกลักษณของคณะ  

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1   การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ 

เอกลักษณของคณะ  

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงชี ้ สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก 

สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองดําเนินงานผานคณะ ดังนั้น คณะตองมีการพัฒนาแผน

เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนา และการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับ

เปาหมายและกลุมสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารท้ังดานบุคลากร การเงิน ความ

เสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ 

หลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

เกณฑมาตรฐาน  1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน ของ

คณะและสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบัน

และเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการ

ประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ

และเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือ พิจารณาอนุมัติ  

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวย ในแตละ

หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียน

การสอน อยางตอเนื่อง เ พ่ือวิ เคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาส ในการแขงขัน  

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัย

เสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการ

ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบาย การ

ดําเนินงานอยางชัดเจน 

5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณ

ตรง และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการ

ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน                                                                      

ลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  
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6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุน  

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก          

ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกต ิ          

ท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ คุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ตวับงชีท้ี ่5.2   ระบบกาํกบัการประกันคุณภาพหลักสตูร  

ชนดิของตวับงชี ้  กระบวนการ  

อธิบายตัวบงชี ้ บทบาทหนาท่ีของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร      

มีการดําเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการ

พัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน 

กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมี

คุณภาพ  

เกณฑมาตรฐาน  1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ใหเปนไป 

                                   ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบ ท่ีกําหนด         

    ในขอ 1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาทุก               

    ภาคการศึกษา  

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม 

    องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ 

    ประเมินใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง  

    หลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง  

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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องคประกอบที ่Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส+ 

ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 1.1 การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 5ส+ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ชนดิของตวับงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน    1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 5ส+ ของหนวยงาน โดยการมีสวนรวมของทุก 

      ภาคสวน 

         2. มีแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส+ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความตอเนื่องในการดําเนิน 

                                      กิจกรรม 5ส+ ของหนวยงานและมีการดําเนินงานตามแผนของกิจกรรม 5ส   

                                      อยางนอยรอยละ 70 ของแผน 

         3. มีการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+ โดยหนวยงานเองอยางนอย 1 ครั้ง/ป 

         4. มีผลการประเมินกิจกรรม 5ส+ ไมต่ํากวารอยละ 60 

         5. มีผลการประเมินกิจกรรม 5ส+ ไมต่ํากวารอยละ 80 

เกณฑการประเมนิ: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

บทที ่6 
องคประกอบที ่Srivijaya 
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 องคประกอบที ่Srivijaya 2 อัตลกัษณของ มทร.ศรวีชิยั  

ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 2.1 ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใหเปนบัณฑิต  
นักปฏิบัติ (Hands-on)  

ชนดิของตวับงชี ้ กระบวนการ 

คําอธบิายตวับงชี ้     เปนการกําหนดระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย     
เทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 แหง ใหมีคุณสมบัติตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  
ในการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถพัฒนาศักยภาพดานทักษะการปฏิบัติให   

   นักศึกษามีประสบการณ สามารถเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง รวมท้ังการ 
   พัฒนาบุคลากรท่ีเปนผูสอนใหมีศักยภาพสามารถใหความรูดานทักษะวิชาชีพแก 
   นักศึกษาได 

เกณฑมาตรฐาน     1. มีระบบและกลไกในการดําเนินการดานสหกิจศึกษา 

      2. มีการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยเพ่ิมประสบการณตรงในสถานประกอบการ 

   3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักของ WIL เปนแนวทางใน          

       การพัฒนา 

   4. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมท่ีดําเนินการอยางเปนระบบ 

       และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

   5. มีผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินการจนเปนแนวปฏิบัติท่ีดีเปนท่ียอมรับหรือไดรับ 

       การยกยอง 

เกณฑการประเมนิ: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 2.2 กระบวนการจดัการเรยีนการสอน ใชทกัษะทีม่เีทคโนโลยเีปนฐาน (Technology  
Based Education-Training)  

ชนดิของตวับงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้    เปนตัวบงชี้ท่ีจะตอบอัตลักษณของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีให 

   ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช รวมท้ังนําเทคโนโลยีมาเปนฐานใน   

   การพัฒนาทางดานทักษะตางๆในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝกนักศึกษาใหมี 

   ความรู ความสามารถในการใชเครื่องมือ เครื่องจักร ในสาขาวิชาชีพ เพ่ือทําให 

   บัณฑิตของราชมงคลมีศักยภาพ สามารถทํางานในสถานประกอบการไดอยางมี 

   ประสิทธิภาพ 

เกณฑมาตรฐาน     1. กระบวนการเรียนการสอนใหความสําคัญกับ Technology Based และฝก                     

                                      ทักษะในการทํางาน 

   2. นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรู เครื่องมือ อุปกรณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   3. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน Technology Based กับชุมชน สังคม     

       ภายใตการใหคําแนะนําของอาจารยผูสอน 

   4. นักศึกษาใชหลัก Technology Based ในงานวิจัย โครงงาน กรณีศึกษา 

   5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมท่ีไดดําเนินการอยางเปนระบบและมีการ 

       พัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหนักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูทักษะ วิชาชีพ 

เกณฑการประเมนิ: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 2.3 มีระบบและกลไกการสรางความเชีย่วชาญวชิาชีพ (Professional Oriented) 
ใหกบันักศกึษา  

ชนดิของตวับงชี ้ กระบวนการ 

คําอธบิายตวับงชี ้     เปนตัวบงชี้ท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดจัดทําระบบและกลไก 

    ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพใหนักศึกษา เพ่ือเปนบัณฑิตท่ีมีความ  

        สามารถดานการออกแบบ การวางแผน สามารถคิด วิเคราะห แกปญหาและ 

    ปฏิบัติได  เปนคนดีของสังคม มีความฉลาดทางอารมณ ทักษะดานวิชาชีพ ทักษะ 

    ในความเปนมนุษย ตลอดจนมีศักยภาพความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ สรางงานให 

    เกิดประโยชนแกตนเองและสังคม 

เกณฑมาตรฐาน     1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสรางความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  

      มีการนําสูการปฏิบัติและมีผลลัพธชัดเจน 

   2. มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ 

   3. มีการจัดสรรทรัพยากรในการสรางความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพตามแผนท่ีได 

       กําหนดไว 

   4. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ และ 

       สงเสริมความเปนคนดีของสังคม 

   5. มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ และมีการ 

       พัฒนาอยางตอเนื่อง 

เกณฑการประเมนิ: 5 ขอ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5ขอ 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 2.4 งานวจิยัหรืองานสรางสรรคบนพืน้ฐานภูมปิญญาทองถิน่หรอืเพือ่ทองถิ่น  

ชนดิของตวับงชี ้ ผลลัพธ 

เกณฑการประเมนิ  

 

 

 

 

 

คะแนน = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมของโครงการวิจยัหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานของ 
ภูมิปญญาทองถ่ินหรือเพ่ือทองถ่ิน X 100 

 

จํานวนโครงการวิจยัท้ังหมด 

โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานของภูมิปญญา
ทองถ่ินหรือเพ่ือทองถ่ิน 

 
X 5 

30 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 2.5 การสบืสานโครงการพระราชดําร ิ  

ชนดิของตวับงชี ้ ผลลัพธ 

เกณฑการประเมนิ    1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

   2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

     3. เปนแบบอยางหรือแหลงเรียนรูสําหรับชุมชนหรือทองถ่ิน 

   4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมหรือทําใหชุมชน/องคกรมี 

       ความเขมแข็ง 

   5. ไดรับการยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ 

เกณฑการประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

 องคประกอบ Srivijaya 3 คุณภาพของหนวยงานสนับสนนุ 

เพ่ือใหหนวยงานสนับสนุนมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเปนระบบมีกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานท่ี 

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในทุกๆดานและเพ่ือใหการปฏิบัติงานในหนาท่ีเปนไปดวยความ

ระเบียบเรียบรอยและมีการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจของหนวยงานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายท่ีวางไว 

ตัวบงชี้   จํานวน 3 ตัวบงชี้คือ  

  ตัวบงชี้ท่ี Srivijaya 3.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

  ตัวบงชี้ท่ี Srivijaya 3.2 ระดับความสําเร็จในการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

                                                  บริการ 

ตัวบงชี้ท่ี Srivijaya 3.3 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

เกณฑการประเมนิ    1. มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานภายในหนวยงาน  มีกําหนดภารกิจของ 

       หนวยงานตามโครงสรางอยางชัดเจน 

   2. มีการจัดทําคูมือการทํางานของหนวยงานท่ีครอบคลุมทุกภารกิจ 

   3. มีการแจกจายและประชาสัมพันธใหทุกสวนงานท่ีเก่ียวของรับทราบ 

   4. มีการปฏิบัติตามคูมือและปรับปรุงใหมใหทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 

         5. มีงานวิจัยสถาบันท่ีกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 3.1 มีระบบและกลไกในการพฒันาการปฏบิัตงิาน  

ชนดิของตวับงชี ้ กระบวนการ 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 3.2 ระดบัความสําเรจ็ในการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัิงานบริการ  

ชนดิของตวับงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ    1. มีการกําหนดกระบวนงานท่ีตองการลดข้ันตอนและระยะเวลาอยางนอย 2    

      กระบวนงานและประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละ 

       กระบวนงานใหทราบอยางชัดเจน รวมท้ังมีการดําเนินงานและเก็บขอมูลใน 

       การบริการอยางตอเนื่อง 

   2. สามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละ 20 

   3. สามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละ 30 

   4. จํานวนผูรับบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานไมนอยกวา 

       รอยละ 70 

  5. จํานวนผูรับบริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานไมนอยกวา 

      รอยละ 90 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 3.3 รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรบับริการ  

ชนดิของตวับงชี ้ ผลลัพธ 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไมนอยกวารอยละ 

65 
ไมนอยกวารอยละ 

70 
ไมนอยกวารอยละ 

75 
ไมนอยกวารอยละ 

80 
ไมนอยกวารอยละ 

85 
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 องคประกอบที ่Srivijaya 4 สถานศึกษา 3ด ี(3D) 

 การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผู เรียน กระทรวงศึกษาธิการโดย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนท้ังในดานการจัดการ

เรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะห  เพ่ือใหผูเรียนมี

ความรู ความสามารถ และประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตท่ีเกิดจากการฝกหัด สามารถใชความรูใหเกิด

ประโยชนในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ  อีกดานหนึ่งคือการบมเพาะปลูกฝง ปลูกจิตสํานึกใหผูเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพ่ือใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  สถานศึกษาควรจะไดประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดกิจกรรมท่ีจะ

มุงเนนภารกิจท่ีจะกอใหเกิดผลดังกลาวตามนโยบาย 3 ดี ( 3 D) ไดแก DEMOCRACY ดานการสงเสริม

ประชาธิปไตย DECENCY ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และ DRUG – FREE คือ

ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

 DEMOCRACY  คือ การมีความตระหนักเห็นความสําคัญ ศรัทธาและเชื่อม่ันในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตานการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียง 

 DECENCY  คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รูจักผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความ

เปนไทย รวมท้ังยึดถือและปฏิบัติในการดํารงชีพสืบไป 

 DRUG – FREE คือ การมีความเขาใจ รูจักพิษภัยของยาเสพติดและรูจักการหลีกเลี่ยง 

ตัวบงชี้   จํานวน 2 ตัวบงชี้คือ  

ตัวบงชี้ท่ี Srivijaya 4.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ด ี  

ตัวบงชี้ท่ี Srivijaya 4.2 ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตคติ 

                                                 ท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง  

                                                 3 ดาน   
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ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 4.1 การบรหิารจดัการสถานศึกษา 3 ด ี  

ชนดิของตวับงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ    1. มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  

                 และสงเสริมสนับสนุนท้ังทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวกและบุคคล 

         2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรมและดาน 

       ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 

   3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการ 

       ปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 

   4. ใหความรวมมือกับทุกฝาย ในการดําเนินงานตามนโยบายคุณภาพสถานศึกษา  

       3 ดี (3D) 

   5. กํากับ ติดตาม ใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงาน  

       ตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 4.2 ผลที่เกดิกบัผูเรียนตามนโยบาย 3 ด ี(3D) มีความรู เจตคตทิี่ด ีตลอดจนเกดิ  
พฤตกิรรมตามคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงคทั้ง 3 ดาน   

ชนดิของตวับงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ    1. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) จํานวน 1 ดาน 

   2. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) จํานวน 2 ดาน 

   3. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) จํานวน 3 ดาน 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ดาน 
- มีการดําเนินการ 

2  ดาน 
- มีการดําเนินการ 

3 ดาน 
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สถาบันการศึกษาทุกสถาบันตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง                   

ใหเหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศนของสถาบัน โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา ท่ีเก่ียวของ              

ในระดับชาติดวย เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑข้ันตํ่าท่ีประเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือ

เอกลักษณของสถาบัน  

การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบ และการ 

ประเมินผล เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในดังกลาวอยางนอยตองครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบัน

ตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีกําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเปนระยะๆ  

โดยท่ีมีกลไกการดําเนินงานอยางชัดเจน เชน มีผูรับผิดชอบ/ ผูบริหาร/ ผูเก่ียวของ/ ผูมีสวนไดสวนเสีย            

มีสวนรวม เม่ือครบหนึ่งปการศึกษาก็ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกลาว 

เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาในปถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบ

ความกาวหนาของ การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผล 

ใหสถานศึกษาทราบรวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพ ภายใน

ระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน เปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพรหลักสูตร ท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐานตามท่ีประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ ไดกําหนดให

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เปนรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซํ้าซอนของการจัดทํารายงานของ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและ สามารถรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ท่ีคณะกรรมการการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แตละระดับมีรายละเอียดดังนั้น 

1. ระดบัหลักสตูร  

มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบ ไดแก  

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต  

บทที ่7 
 แนวทางการวเิคราะหและสรปุผล การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
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องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา  

องคประกอบท่ี 4 อาจารย  

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

องคประกอบท่ี 6 สิง่สนับสนนุการเรียนรู  

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานเปนองคประกอบท่ีตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของ มี1 ตัวบงชี้ จํานวน

เกณฑข้ึนอยูกับระดับปริญญา หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตรนั้น “ไมได

มาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน“ศูนย” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผานทุกเกณฑถือวาเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองคประกอบท่ี 2 – 6 

 
คะแนนรวมเฉลี่ย = 

คะแนนรวมของตัวบงช้ี 13 ตัวบงช้ี 
 

13 

 

ซ่ึงการแปลผลจะเปนการอธิบายวา  

คะแนนระดับหลักสูตร = 0   หมายถึง  หลักสูตรไมไดมาตรฐาน  

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00  หมายถึง  หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และมีระดับ 

คุณภาพตามคะแนนท่ีไดดังนี้ 
 

คะแนน ระดบัคณุภาพ 
0.01 – 2.00 นอย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ด ี
4.01 – 5.00 ดีมาก 

 

แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบท่ี 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/ สถาบัน 

ตองประเมินตัวบงชี้ขององคประกอบท่ี 2 ถึงองคประกอบท่ี 6 ดวย เพ่ือใหทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร

ตนเอง โดยการวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธและรายองคประกอบ โดยไม

ตองรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพในองคประกอบท่ี 2 ถึงองคประกอบท่ี 6 

เก่ียวกับจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตอไป แสดงดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางการวเิคราะหคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลักสตูร 

องค 
ประกอบ

ที ่

คะแนน 
ผาน 

จาํนวน 
ตวั 
บงชี ้

I P O 
คะแนน 
เฉลีย่ 

ผลการประเมนิ  
0.01 – 2.00 ระดบัคณุภาพนอย 
2.01 – 3.00 ระดบัคณุภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคณุภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดบัคณุภาพดมีาก 

1 ไมผานการประเมิน หลักสตูรไมไดมาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 
อง

คป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

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

3.3 
- -   

4 3 4.1,4.2, 
4.3 

- -   

5 4 5.1 5.2,5.3, 
5.4 

-   

6 1 - 6.1    
รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      

หมายเหต ุ ในประเด็นตัวบงชี้ท่ี 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 

ตวัอยางรายงานผลการวเิคราะหจดุเดนและจดุทีค่วรพฒันา  

องคประกอบที ่2 - องคประกอบที ่6 

จดุเดน 
1. 
2. 
จดุทีค่วรพฒันา 
1. 
2. 
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2. ระดบัคณะ 

การประเมินระดับคณะจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมท้ัง ระบบการ

บริหารจัดการของคณะดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้น มีการวิเคราะหแยกเปนปจจัย

นําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพ่ือใหผูบริหารคณะได นําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา        

ดังตารางตอไปนี ้

ตารางวเิคราะหผลการประเมนิระดบัคณะ 

องค 
ประกอบ
คณุภาพ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

 

ตวับงชี ้ I P O 

คะแนน 

เฉลีย่ 

0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง  
                  เรงดวน  
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.1,1.3, 

1.4 

1.5,1.6 1.1   

2 3 2.2 2.1 2.3   

3 1 - 3.1 -   

4 1 - 4.1 -   

5 2 - 5.1, 

5.2 

-   

รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมนิ      

*ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร  

คณะควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาในแตละองคประกอบดวย ตาม

ตัวอยางดังตอไปนี้ 
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ตวัอยางรายงานผลการวเิคราะหจดุเดนและจดุทีค่วรพฒันา  

องคประกอบที ่1 - องคประกอบที ่5 

จดุเดน 
1. 
2. 
จดุทีค่วรพฒันา 
1. 
2. 
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ภาคผนวก 
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แนวทางในการประเมนิตวับงชีท้ี ่3.1 
การรบันักศึกษา 
1 การกําหนดเปาหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ 

พรอมของอาจารยประจําท่ีมีอยู (ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนักศกึษาใหเปนไปตามเกณฑ) 
2 เกณฑการรับนักศึกษาท่ีประกาศรบัสะทอนคุณภาพของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับหลักสตูรท่ีเปดสอนและสอดคลองกับ

ระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสยัทัศนของสถาบันและหลักสตูร ผลลัพธ การเรียนรูท่ีกําหนดใน
หลักสตูร (เชน GPA ความรูพ้ืนฐานในสาขา ภาษาตางประเทศ คณุสมบัตเิฉพาะอ่ืน ฯลฯ) 

3 เกณฑท่ีใชในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือขอมูลท่ีใชในการคัดเลือกมีความ
เหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเขาเรียน 

4 นักศึกษาท่ีรับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรยีนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตร      
มีคุณสมบัติข้ันตนท้ังความรูพ้ืนฐานหรือประสบการณท่ีจําเปนตอการเรียนในหลักสตูร ใฝรู ใฝเรียน มีความพรอมดาน
สุขภาพกายและจติ มีเวลาเรยีนเพียงพอ 

5 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคณุสมบัตไิมครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข 
นักศึกษาไดรบัการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันต่ํา เพ่ือให
สามารถเรียนในหลักสตูรไดจนสําเร็จการศึกษา 

6 การกําหนดคณุสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวาคณุสมบัติของการรับเขาศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตร ีโดยเฉพาะความสามารถดานภาษาตางประเทศและคณุสมบัติพ้ืนฐานท่ีนําไปสูการพัฒนา
ศักยภาพการวิจยั 

7 กระบวนการคดัเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเขมงวดเพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเรียน 
รูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนักศึกษาท่ีรับเขาตอผูสมัคร) 

 
แนวทางในการประเมนิตวับงชีท้ี ่3.2 
การควบคมุดแูลการใหคาํปรกึษาวิชาการและแนะแนวแกนกัศกึษา 
1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา มีการควบคุมกํากับใหจํานวนนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษาเปนไป

ตามเกณฑท่ีกําหนด 
2 อาจารยท่ีปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
3 การแนะนําการลงทะเบียนเรยีนโดยคํานึงถึงความตองการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บขอมูลเพ่ือการรูจักนักศกึษา การแลกเปลี่ยนขอมลูนักศึกษาในกลุมอาจารยผูสอนเพ่ือการพัฒนานักศึกษา 

(ผลการเรียนลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดออน) 
5 อาจารยท่ีปรึกษาใหความชวยเหลอืนักศึกษาท่ีมีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือดานอ่ืนๆ 
6 การจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา (มีขอมูลนักศึกษาท่ีมผีลการเรยีนต่ํา มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคัน หรือสําเร็จ

การศึกษาชา ฯลฯ) 
7 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาใหคําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคําปรึกษาการทําวิทยานิพนธ

ท่ีเพียงพอ 
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กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนักศึกษาและการเสรมิสรางทกัษะการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 
9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจดับริการแกนักศึกษาเพียงพอ และครอบคลมุทุกประเภทกิจกรรม 

10 บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาตองมีความรูความสามารถในการจดักิจกรรมท่ีสนองความตองการของ
นักศึกษา 

11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาตองสงผลตอการพัฒนาคณุลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลมุกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความเปนพลเมือง (civic 

engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตองชวยเสรมิสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เชน ICT 

literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 
14 การเปดโอกาสใหนักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีโอกาสทางการศกึษาจํากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนักศึกษาไดรับการพัฒนาใหไดสาระ

ความรู ทักษะ ท่ีสอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูท่ีเปนมาตรฐานเดยีวกัน 
17 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ ม ีVisiting Professors ท่ีมาชวยสอนหรือให

ประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 
 

แนวทางในการประเมนิตวับงชีท้ี ่3.3 
1 อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลกัสูตร 
2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรยีนของนักศึกษา 
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยท่ีแสดงออก

ถึงการผลติและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจยัของตนเอง 
 

แนวทางในการประเมนิตวับงชีท้ี ่4.1 
ระบบการรบัอาจารยใหม 
1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร 
2 การมีระบบการรับอาจารยใหมท่ีมคีวามรูความสามารถและความเช่ียวชาญ รวมท้ังมีการพัฒนาอาจารยท่ีมีอยูเดมิอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสรมิการทํางานตามความชํานาญของแตละคน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารยประจําหลักสตูรตองมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจํานวนท่ีไมต่าํกวาตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
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ระบบการบรหิารอาจารย 
4 สถาบันตองมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการตามเปาหมายท่ี

กําหนด 
5 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานท่ีดแูลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังดาน

อาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร โดยการมสีวนรวม
ของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบรหิารกํา ลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยทีมี่ศักยภาพใหคงอยูกับสถาบัน        
ลดอัตราการลาออก หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย แผนอัตรากําลัง แผนการสรรหาและรบั
อาจารยใหมแผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหนงทดแทนกรณลีาไปศึกษาตอ/เกษียณอาย ุอ่ืนๆ ตามบริบท 

7 ในกรณีท่ีปริมาณและคณุภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรกําหนด สถาบันตองมวิีธีการบริหาร
จัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนขอจํากัดอยางเปนระบบ 

8 มีแผนบรหิารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารยขาดแคลน กรณมีีอาจารยสมดลุกับ
ภาระงานเพ่ือใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหารความเสีย่ง ดานจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับการจดัการเรยีนการสอน
และการประเมินผลนักศึกษา 

9 การกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผดิชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน 
10 การมอบหมายภาระหนาท่ีใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 
11 ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12 ระเบียบท่ีโปรงใสชัดเจนในการบรหิารอาจารยประจําหลักสูตร 
13 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 
14 ระบบการยกยองและธํารงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบการสงเสรมิและพฒันาอาจารย 
15 สถาบันใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ี 

สูงข้ึน เพ่ือสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 
17 การควบคุม กํากับ สงเสรมิใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง 
18 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยท้ังในและระหวางหลักสูตร 
19 การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน) 
20 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย 
21 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยใน 

สาขา/หลักสตูร 
22 บัณฑิตศึกษา ใหความสําคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคณุสมบัติท่ีสูงกวากําลังคนในหลักสูตร

ปริญญาตร ีโดยเฉพาะคณุสมบัติของอาจารยท่ีตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัยนอกเหนือจากความรู
ความสามารถดานการสอน 

 

แนวทางในการประเมนิตวับงชีท้ี ่4.3 
ผลที่เกดิกบัอาจารย 
1 อัตราการคงอยูของอาจารยประจาํหลักสตูร 
2 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูรตอการบริหารจดัการหลกัสูตร 
3 จํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรยีนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 
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แนวทางในการประเมนิตวับงชีท้ี ่5.1 
สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 
1 หลักสตูรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติท่ีชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะผานการเรียน

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
2 เน้ือหาของหลักสตูรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมใหนักศึกษาไดเรียน 
3 หลักสตูรแสดงผลลัพธการเรยีนรูท่ีชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความตองการของผูใช

บัณฑิต 
4 คําอธิบายรายวิชามเีน้ือหาท่ีเหมาะสมกับช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต และมเีน้ือหาท่ีครบคลุมกวางขวางครบถวนในสิ่งท่ี

ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรอืท่ีเปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยงสัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะห
การเรยีนรู 

5 เน้ือหาท่ีกําหนดในรายวิชาไมมคีวามซ้ําซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสม 
กับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูท่ีกําหนดในรายวิชาและหลักสูตร 
7 การจัดการเรยีนการสอนครอบคลมุสาระเน้ือหาท่ีกําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถวน 
8 การเปดรายวิชามลีําดับกอนหลังท่ีเหมาะสม เอ้ือใหนักศึกษามีพ้ืนฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 
9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสตูรเพ่ือใหนักศึกษาสําเรจ็ไดทันตามเวลาท่ีกําหนดในหลักสตูร 

10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนักศกึษาท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกต ิหรือการศึกษาทางไกล มีการ

ควบคุมใหนักศึกษาไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรยีนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

ปริญญาตร ี(ประเด็นเพิม่เติม) 
12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎ ีการปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาท่ีเปนจุดเนนวิชาการศึกษาท่ัวไปท่ี

สรางความเปนมนุษยท่ีเตรียมนักศกึษาออกสูโลกแหงการดํารงชีวิต 
13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสําคญักับการเทียบวิชารับโอนท่ีตองมีการเรยีนในเน้ือหาสาระท่ีกําหนดในรายวิชา

ของหลักสูตรอยางครอบคลมุ ครบถวน 
บณัฑติศกึษา (ประเดน็เพิม่เตมิ) 
14 เน้ือหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาท่ีเก่ียวของท่ีมีความท่ีซับซอน มีจุดเนน 
15 การควบคุมกํากับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธท่ีอนุมัติเปนประเดน็วิจัยรวมสมัย/สนองความตองการของสังคม 
16 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจยัท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และสอดคลองกับระดับของหลักสตูร 
17 หัวขอวิทยานิพนธระดับปรญิญาเอก มีความซับซอนและลึกซึ้งและใหองคความรูใหมมากกวาระดับปรญิญาโท 
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แนวทางในการประเมนิ ตวับงชีท้ี ่5.2 
การวางระบบผูสอน 
1 ผูสอนมคีณุสมบัต ิเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มคีวามรูและความชํานาญในเน้ือหาวิชาท่ีสอน  (คํานึงถึงสาขาวิชา 

ประสบการณทํางาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 
2 หลักสตูรกําหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนท่ีมคีวามชํานาญหลากหลาย เพ่ือใหมีโอกาสไดรบัการพัฒนา

มุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นักศึกษาควรไดเรียนกับ
อาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

3 มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยในดานเน้ือหา กิจกรรม
การเรยีน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การกํากับใหอาจารยทุกคนตองมกีารทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา แจกนักศึกษา 
และมีการกํากับใหดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5 นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกต/ิระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยท่ีมคีุณสมบัติท่ี
คุณภาพมาตรฐานเดยีวกัน มีโอกาสท่ีจะมีปฏิสมัพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยท่ีปรึกษาเทาเทียมกัน 

6 หากมีการกําหนดใหม ีTA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคําแนะนํา และการปรับปรุงพัฒนาใหมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิม่เตมิ) 
7 หลักสตูรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัตดิานความรู ประสบการณ เวลาในการใหคําปรึกษา

และการพัฒนานักศึกษา 
8 การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสมกับหัวขอ

วิทยานิพนธท่ีอนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเช่ียวชาญในหัวขอวิจัยท่ีจะควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา 
และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑท่ี สกอ. กําหนด 
10 มีการกํากับใหอาจารยพิเศษท่ีมาทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษามีการผลติผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง 
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กระบวนการเรยีนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรยีนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 
12 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรยีนรูของนักศึกษา 
13 การจัดการเรยีนการสอนท่ีหลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัต ิการเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ

การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศกึษา (เชน ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนตองมีกอนเขาโปรแกรม

ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณการเรียนรู/การทํางาน/การ

ประกอบอาชีพ 
16 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คณุลักษณะท่ีเอ้ือตอการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟง อาน 

เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสรมิการเรียนรูดวยเทคโนโลยี
สื่อสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

17 การเตรียมความพรอมดานการทํางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทํา/การเผยแพรผลงาน) 
18 การสอนแบบเนนการปฏิบัต ิการเรียนรูจากผูทรงคณุวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน 
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 
20 การใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความรูและทักษะการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพเชน online learning 
21 การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน) 
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย 
23 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร 
24 การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรยีนการสอนและการประเมนินักศึกษา 

ปริญญาตร ี(ประเด็นเพิม่เติม) 
25 การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจดัการเรียนการสอนและสงผลตอการเรยีนรูของ

นักศึกษา 
26 การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรยีนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษาการสอดแทรกศิลปะและ

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 
27 การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ (ถามี) 
28 ระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารยท่ีปรึกษา (ถามี) 
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีจะใหนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
30 มีระบบการตดิตามและการประเมนิผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของสถานศึกษาและ

สถานประกอบการ 
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิม่เตมิ) 
31 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนท่ีเนนปญหา 

เปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
32 มีระบบกํากับการทํางานของอาจารยผูสอนท่ีเอ้ือประโยชนตอนักศึกษาเต็มท่ี ใหความสําคัญกับพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย 
33 มีระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จ

การศึกษาไดทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
34 หัวของานวิจัยของนักศึกษาสอดคลองหรือสัมพันธกับความเช่ียวชาญของอาจารยท่ีปรึกษา 
35 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคนอยางนอยหน่ึงครั้งตอภาค

การศึกษา 
36 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนท่ีเก่ียวของและนักศึกษาสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก 
37 มีการใหความรูและระดับช้ันความสําคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานขอมูลท่ี สกอ. 

รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
38 มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปญหาของวารสารท่ีไมมีคุณภาพ 
39 การช้ีแนะแหลงทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและสงเสริมใหนักศึกษาจัดทําขอเสนอโครงการท่ีมีโอกาสไดรับทุน

สนับสนุน 
40 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting Professors ท่ีมาชวยสอนหรือให

ประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 
 

แนวทางในการประเมนิ ตวับงชีท้ี ่5.3 
1 การกําหนดเกณฑการประเมินใหนักศึกษามีสวนรวม 
2 นํ้าหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัตสิัมมนา ฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เชน ขอสอบ

ปรนัย อัตนัย การบาน รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ) 

4 การกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู 
5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษขอสอบ 

ปรับปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหมๆ เสมอ มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิด
ข้ันสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทํางาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 
7 การตัดเกรดและแจงใหนักศึกษารับรูชัดเจน (กําหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจนสอดคลองกับท่ีเกณฑท่ี

นักศึกษามีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ีใชในการการตัดเกรดชัดเจน 
การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา) 

8 การสงเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 
9 การประเมินการจัดการเรยีนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7 
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แนวทางในการประเมนิ ตวับงชีท้ี ่6.1 
ความเหมาะสมและเพยีงพอของสิง่สนับสนนุทางกายภาพและทรัพยากรการเรยีนรู 
1 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมดานการเรียนรู) 
2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เชน หองสมุด ฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู 

วารสารวิชาการเพ่ือการสืบคน ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 
3 การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลีย่นสนทนา หรือทํางานรวมกัน 
4 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
5 สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนักศึกษาสามารถ

ติดตอสื่อสารไดใกลชิด 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิม่เตมิ) 
6 การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการตอเมื่อสถาบันมีความพรอมและกําหนดความคาดหวังสูงกวา

ขอกําหนดในหลักสตูรปริญญาตรท่ีีเปนสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะ
แหลงขอมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบคนและการเรยีนรูตองมมีากกวาขอกําหนดท่ีพึงมีของหลักสูตรปรญิญาตร ี

7 มีการจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษาเพ่ือทําวิจัย 
8 มีหองทํางานวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) เพ่ือใหนักศึกษาเขาใชไดสะดวกในการทําวิจัย 
9 มีอุปกรณและเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีจาํเปนและเหมาะสมในการทําวิจัย 

ความพงึพอใจของอาจารยและนกัศึกษาตอสิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู 
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แบบฟอรม 

รายงานการประเมนิตนเอง  

ระดับหลกัสูตร 
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รายงานการประเมินตนเองระดบัหลกัสตูร 

ประจาํปการศกึษา ......... 

(1 สงิหาคม .......... ถงึ 31 กรกฎาคม ............) 

 

 

 

 

 

หลกัสตูร........................................................ 
สาขาวชิา............................................ 

คณะ................................................................... 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วิทยาเขตตรงั 

 

หลักสตูรระดบัปริญญาตร/ีระดบัปรญิญาโท 
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ขอรับรองวาขอความในรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร....................................ถูกตอง     

เปนความจริงทุกประการ 

 

1. .................................................................... ประธานหลักสูตร               วันท่ี 31 พฤษภาคม......... 

(................................................................) 

2. .................................................................... อาจารยประจําหลักสูตร       วันท่ี 31 พฤษภาคม......... 

      (................................................................) 

3. .................................................................... อาจารยประจําหลักสูตร       วันท่ี 31 พฤษภาคม......... 

(................................................................) 

4. .................................................................... อาจารยประจําหลักสูตร       วันท่ี 31 พฤษภาคม......... 

(................................................................) 

5. .................................................................... อาจารยประจําหลักสูตร       วันท่ี 31 พฤษภาคม......... 

(................................................................) 

 

 

 

 

 

 

     .....................................................................      ..................................................................... 

    (.....................................................................)                (.....................................................................) 

   หัวหนาสาขาวิชา................................................. คณบดีคณะ..................................................... 

               วันท่ี 31 พฤษภาคม.........                                        วันท่ี 31 พฤษภาคม......... 
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หลกัสตูร........................................สาขาวชิา............................ 

(หลกัสตูรใหม/ปรบัปรงุ) 

พ.ศ. .............. (ระบทุี่ปรับปรงุหลกัสตูร/หลกัสตูรใหม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ/วิทยาลัย......................................................... 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยั วิทยาเขตตรัง 
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คาํนาํ 

 รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร........................................ 

สาขาวิชา................................... คณะ.................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง ประจําปการศึกษา ...................... เลมนี้ เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

ซ่ึงไดมีการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม ................. – วันท่ี 31 พฤษภาคม............. 

หลักสูตร.............................................สาขาวิชา............................ เปนศาสตร........................... 

................................ระบุศาสตร เหตุผล ความเปนมาแบบยอในการเปดหลักสูตรนี้............................................. 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”              

ซ่ึงเปนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการเรียนการสอน โดยมีการกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนท่ีเก่ียวของ  เพ่ือ

บริหารจัดการการเรียนการสอนใหมีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามท่ีระบุในหลักสูตร  รวมท้ังกําหนดใหอาจารย

ผูสอนจัดทํารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพ่ือเปนมาตรฐานในการติดตามและ

ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อันจะสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ  

นั่นคือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
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สารบญั 

หนา 

บทสรุปผูบริหาร  

การรายงานผลการดําเนนิงานของหลกัสตูร 

-  หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  
-  หมวดท่ี 2 อาจารย 
-  หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
-  หมวดท่ี 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน 
-               ในหลักสูตรขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
-  หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร 
-  หมวดท่ี 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

-  หมวดท่ี 7 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

ภาคผนวก 

ตารางท่ี 1.1-1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ตามท่ีเสนอใน มคอ.2) 

ตารางท่ี 1.1-2 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ปจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ.2) 

ตารางท่ี 1.1-3 จํานวนอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย ปการศึกษา............. 

ตารางท่ี 1.1-4 จํานวนอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยพิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย ปการศึกษา.......... 

ตารางท่ี 1.1-5 จํานวนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาอิสระ ปการศึกษา ............. 

ตารางท่ี 1.1-6 จํานวนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ปการศึกษา.............. 

ตารางท่ี 1.1-7 จํานวนอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ปการศึกษา............... 

ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา............. 

ตารางท่ี 11-9 ผลงานวิจัยของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  

                   นับรวมผลงาน 5 ปยอนหลัง 

ตารางท่ี 1.1-10 ผลงานวิจัยของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

                      ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร นับรวมผลงาน 5 ปยอนหลัง 

ตารางท่ี 1.1-11 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร 

                      และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

                      ประจําปการศึกษา ............... 
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หนา 

ตารางท่ี 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปการศึกษา........... 

ตารางท่ี 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

                    ปการศึกษา........   

ตารางท่ี 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

                    ปการศึกษา....... 

ตารางท่ี 2.2-4 บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล  

    TCI กลุมท่ี 2  ปการศึกษา............. 

ตารางท่ี 2.2-5 บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล  

                    ปการศึกษา............. 

ตารางท่ี 2.2-6 บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล 

    ระดับนานาชาติ ปการศึกษา ........ 

ตารางท่ี 2.2-7 งานสรางสรรคท่ีมีการการเผยแพร ปการศึกษา ......... 

  ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน 

       สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปปฏิทิน ......... 

  ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพและผลงานท่ี 

       ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ปปฏิทิน ......... 

  ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 

       ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 ปปฏิทิน ......... 

  ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ 

         นานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ปปฏิทิน ......... 

  ตารางท่ี 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ 

       นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติและไดรับการรับรองใน 

       รูปแบบอ่ืน ๆ ปปฏิทิน ......... 

  ตารางท่ี 4.2-6 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพร ปปฏิทิน ......... 

  ตารางท่ี A  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

  ตารางท่ี B  การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

  ตารางท่ี C  ประเด็นท่ีตองดําเนินการเรงดวน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  

                    และเปาหมายการพัฒนา 

  ตารางท่ี D  แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย 
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บทสรปุผูบรหิาร 

บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเองเพ่ือนําเสนอขอมูลสําหรับผูบริหารใชประกอบ

การศึกษารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ตามรายองคประกอบโดยบรรยายในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ นําเสนอจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะในการพัฒนา พรอมท้ังนําเสนอแนวทางพัฒนา

เรงดวน 3 – 5 ขอ ในฐานะท่ีทานเปนหัวหนาหนวยงาน โดยไมตองคํานึงถึงขอจํากัดดานงบประมาณ 

ขอมลูพื้นฐาน (ระบุความเปนมาของการเปดหลักสูตร/การเปดสอน/การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ...และอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ) 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

สรปุผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ 

หลักสูตร.....................................สาขาวิชา.......................มีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซ่ึงเปนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการ

เรียนการสอน ซ่ึงไดมีการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม ................. – วันท่ี 31 พฤษภาคม.............. 

จํานวน 6 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1: การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2: บัณฑิต องคประกอบท่ี 

3: นักศึกษา องคประกอบท่ี 4: อาจารย องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

และองคประกอบท่ี 6: สิง่สนับสนุนการเรียนรู 

ผลการประเมินในภาพรวมท้ัง 6 องประกอบ พบวาหลักสูตรฯ ไดคาคะแนนเฉลี่ยท่ี ……………. อยูใน

ระดับ………………  โดยดานปจจัยนําเขา (Input) มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี ………………… อยูในระดับ………………….  

ดานกระบวนการ (Process) มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี ………………….. อยูในระดับ…………………. และดานผลผลิต 

(Output) มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี ………………….. อยูในระดับ…………………… โดยมีคาคะแนนในแตละองคประกอบ

ดังนี้ 
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องคประกอบที ่1 : การกาํกบัมาตรฐาน 

ผลการประเมิน  :  ผาน/ไมผาน 

................................................สรุปผลการดําเนินงานแบบสรุป........................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

จดุแข็ง จดุที่ควรพฒันาและแนวทางพฒันาจากผลการประเมินคุณภาพ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

องคประกอบที ่2 : บัณฑติ 

ผลการประเมิน : …………….ระดบั....................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

จดุแข็ง จดุที่ควรพฒันาและแนวทางพฒันาจากผลการประเมินคุณภาพ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

องคประกอบที ่3 : นักศึกษา 

ผลการประเมิน : …………….ระดบั....................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

จดุแข็ง จดุที่ควรพฒันาและแนวทางพฒันาจากผลการประเมินคุณภาพ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

องคประกอบที ่4 : อาจารย 

ผลการประเมิน : …………….ระดบั....................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

จดุแข็ง จดุที่ควรพฒันาและแนวทางพฒันาจากผลการประเมินคุณภาพ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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องคประกอบที ่5 : หลักสตูร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

ผลการประเมิน : …………….ระดบั....................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

จดุแข็ง จดุที่ควรพฒันาและแนวทางพฒันาจากผลการประเมินคุณภาพ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

องคประกอบที ่6 : สิง่สนบัสนนุการเรียนรู 

ผลการประเมิน : …………….ระดบั....................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

จดุแข็ง จดุที่ควรพฒันาและแนวทางพฒันาจากผลการประเมินคุณภาพ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

สรปุจุดแข็ง จดุทีค่วรพฒันาและแนวทางพฒันาจากผลการประเมนิคุณภาพในเชิงวเิคราะหตามองคประกอบ

คุณภาพ (สรปุแบบมองภาพรวมของทุกองคประกอบแยกเปนจุดแขง็ จดุทีค่วรพฒันาและแนวทางพฒันา

เรงดวน) 

จดุแข็งและแนวทางเสริมจดุแข็ง 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

จดุทีค่วรพฒันาและขอเสนอแนะ 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

แนวทางพฒันาเรงดวน 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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การรายงานผลการดําเนนิงานของหลกัสตูร ........................สาขาวชิา................พ.ศ............. 

คณะ........................................ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

ประจาํปการศึกษา ...........................  วนัทีร่ายงาน 31 พฤษภาคม ........................ 

หมวดที ่1 : ขอมลูทัว่ไป 

รหสัหลักสตูร...................................................(14 หลกั) 

อาจารยประจาํหลักสตูร (รายละเอยีดตารางที ่1.1-1 , 1.1-2) 

อาจารยประจําหลักสูตรตาม มคอ. 2 
 

ปจจุบัน 
อาจารยประจําหลักสูตร  

ปการศึกษา ………. 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งท่ี/วันท่ีผาน
สภามหาวิทยาลัย) 

1.  ชื่อ-นามสกุล…………………………. 
     ระบุอักษรยอและสาขาวิชาท่ีสําเร็จ
ท้ัง 3 ระดับ เรียงลําดับจากสูงสุดของ
ปริญญา 
ตัวอยาง  :  
นางสาวมกรา  สิงหาพันธ 
บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การบริหารธรุกิจ) 

1.  ระบุการเฉพาะมีการ
เปลี่ยนแปลงจาก
อาจารยประจํา

หลักสูตรตาม มคอ.2 
เปนปจจุบัน 

2.   2.    
3. 3.  
4. 4.  
5. 5.  

หมายเหต ุ: 1) กรณีหลักสตูรมีแขนงใหระบุช่ือแขนงตามดวยช่ืออาจารยประจําหลักสตูรอยางนอยแขนงละ 3 คน 

               2) กรณีหลักสูตรขอใชตางพ้ืนท่ีใหระบุช่ือหนวยงานท่ียืมหลักสูตรไปใชตามดวยช่ืออาจารยประจําหลักสูตร   

                   เรียงลําดับจากเจาของหลักสูตรและตามดวยหนวยงานท่ียืมหลักสูตรไปใช 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

อาจารยผูสอน (อาจารยประจาํภายในสถาบนั) (รายละเอยีดตารางที ่1.1-3) 

ชื่อ-นามสกลุ คุณวฒุ ิ ตําแหนงทางวชิาการ 
คณะ.......................................... 

1. นางสาว................................ ระบุอักษรยอและสาขาวิชาท่ี
สําเร็จในปริญญาสูงสุดเทานั้น 

ระบุ ผูชวยศาสตราจารย/ 
รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย/ 

อาจารย 
2. ผศ...........................................   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

คณะ.......................................... 
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

อาจารยผูสอน (อาจารยพเิศษภายนอกสถาบนั) (รายละเอยีดตารางที ่1.1-4) 

ชื่อ-นามสกลุ คุณวฒุ ิ ตําแหนงทางวชิาการ 
มหาวทิยาลัย.................................คณะ.......................................... 

1. นางสาว................................ ระบุอักษรยอและสาขาวิชาท่ี
สําเร็จในปริญญาสูงสุดเทานั้น 

ระบุ ผูชวยศาสตราจารย/ 
รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย/ 

อาจารย 
2. ผศ...........................................   
3.   
4.   
5.   

มหาวทิยาลัย.................................คณะ.......................................... 
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   

สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน คณะ…………………………..……มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขต.................................จังหวัด................................. (พ้ืนท่ีสงขลาไมมีวิทยาเขต) 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

การกาํกับใหเปนไปตามมาตรฐาน (ตวับงชี ้1.1) 

เกณฑการประเมนิ ผลการดาํเนนิงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 
1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร เขียนอางอิงเกณฑแบบยอ ตารางท่ี 1.1-1 

ตารางท่ี 1.1-2 
2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  ตารางท่ี 1.1-2 
3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร  ตารางท่ี 1.1-2 
4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน  ตารางท่ี 1.1-3 

ตารางท่ี 1.1-4 
5 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 
 ตารางท่ี 1.1-5 

6 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม (ถามี) 

 ตารางท่ี 1.1-6 

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ    ตารางท่ี 1.1-7 
8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษา 
 ตารางท่ี 1.1-8 

9 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศกึษา 

 ตารางท่ี 1.1-5 

10 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยาง
ตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

 ตารางท่ี 1.1-9  
ตารางท่ี 1.1-10 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด 

(ระบุหลักสูตรก่ีปและมีการปรับปรุง
หลักสตูรครั้งสุดทายเมื่อใดหรือจะ
ครบรอบการปรับปรุงในปอะไร) 

 

หมายเหต ุ 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองคประกอบท่ี 1 ตามเกณฑการประเมิน ขอ 1 ขอ 2  ขอ 11  
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินองคประกอบท่ี 1 ตามเกณฑการประเมิน ขอ 1 ถึง ขอ 11  
3. เกณฑการประเมินขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 9 กรณีท่ีคุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ไมเปนไปตามเกณฑใหระบุ
การขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยดวย 

4. เกณฑขอ 12 มีมติจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เมื่อ
วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 จึงมีมติเห็นชอบใหงดใชเกณฑขอ 12 (การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ) ของตัวบงช้ีท่ี 1.1 ในองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน มาเปนเง่ือนไขในการตัดสินวาหลักสูตร 
“ผาน” หรือ “ไมผาน” การกํากับมาตรฐาน จึงไมตองประเมินในขอน้ี 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

สรปุผลการประเมนิตนเอง องคประกอบที ่1 : การกาํกบัมาตรฐาน 

ตวับงชี ้ เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผาน 
 ผาน 

 ไมผาน 

 หลักสูตรไดมาตรฐาน 

 หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

หมวดที ่2 : อาจารย 

อธบิายผลการดาํเนนิงานตามตวับงชีต้อไปนี ้

ตวับงชีท้ี ่4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนาอาจารย  
 การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เปนการดําเนินงานเพ่ือใหไดอาจารยท่ี
มีคุณสมบัติ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรท่ี
กําหนดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งข้ึน
ดวยการวางแผนและการลงทุนดวยงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือใหอัตรากําลัง
อาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในหลักสูตรมีจํานวน
อาจารย ท่ี มีความรู  ความเชี่ ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตรและมี
ประสบการณท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิทางการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเนื่อง โดยมีขอบเขตดังนี้ 

 
 

 

ระบบการรบัและแตงตั้งอาจารยประจาํหลักสตูร 
      แสดง Flow Chart 

 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการรับและ
แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
 
          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการรับและแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร ดังนี้ 
         (P)……………………………………………………………………………….………………. 
……………………………………………………………………………………………..………………. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………………………………………….……………………. 
         (C)…………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
         (A).......................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
          มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….……………………          
ระบบการบรหิารอาจารย  

      แสดง Flow Chart 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการบริหาร
อาจารย ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 

          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการในการบริหารอาจารย ดังนี้ 
         (P)……………………………………………………………………………….………………. 
……………………………………………………………………………………………..………………. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………………………………………….……………………. 
         (C)…………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
         (A).......................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
          มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….……………………  
          

 

ระบบการสงเสริมและพฒันาอาจารย  
      แสดง Flow Chart 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการสงเสริม
และพัฒนาอาจารย ดังนี้ 
 
          1. 
          2. 
          3. 

          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
ดังนี้ 
         (P)……………………………………………………………………………….………………. 
……………………………………………………………………………………………..………………. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………………………………………….……………………. 
         (C)…………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
         (A).......................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
          มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….……………………  
               

เปาหมายของปนี้  : ....  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  คะแนน 

ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย          ไมบรรลุเปาหมาย 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตวับงชีท้ี ่4.2 คุณภาพอาจารย 

คุณภาพอาจารย 
ผลการดาํเนนิงาน 

(รอยละ) 
คะแนน 
(เตม็ 5) 

หลักฐาน/ตารางอางอิง 

รอยละอาจารยท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก    ตารางท่ี 1.1-2 

รอยละอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ    ตารางท่ี 1.1-2 

ผลงานวิชาการของอาจารย    ตารางท่ี 4.2-1 - ตารางท่ี 
4.2-6 

เฉลีย่   

เปาหมายของปนี้  : ....  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  คะแนน 

ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย          ไมบรรลุเปาหมาย 

สรปุจํานวนอาจารยประจําหลักสตูรจาํแนกตามคณุวฒุิการศกึษา  

จาํนวนอาจารยตามคณุวฒุิการศกึษา หนวยวดั ผลการดาํเนนิงาน 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 

อาจารยวุฒิปรญิญาตร ี คน  ตารางท่ี 1.1-2 

อาจารยวุฒิปรญิญาโท คน  ตารางท่ี 1.1-2 

อาจารยวุฒิปรญิญาเอก คน  ตารางท่ี 1.1-2 

รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) คน  ตารางท่ี 1.1-2 

รอยละอาจารยประจาํท่ีมีวุฒิปริญญาตร ี รอยละ   

รอยละอาจารยประจาํท่ีมีวุฒิปริญญาโท รอยละ   

รอยละอาจารยประจาํท่ีมีวุฒิปริญญาเอก รอยละ   

คาคะแนนรอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก คะแนน   
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

สรปุจํานวนอาจารยประจําหลักสตูรจาํแนกตามตาํแหนงทางวชิาการ 

จาํนวนอาจารยตามคณุวฒุิการศกึษา หนวยวดั ผลการดาํเนนิงาน 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 

ศาสตราจารย คน  ตารางท่ี 1.1-2 

รองศาสตราจารย คน  ตารางท่ี 1.1-2 

ผูชวยศาสตราจารย  คน  ตารางท่ี 1.1-2 

อาจารยท่ีไมมีตาํแหนงทางวิชาการ คน  ตารางท่ี 1.1-2 

รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) คน  ตารางท่ี 1.1-2 

รวมอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) คน   

รอยละอาจารยประจาํท่ีมีตําแหนงวิชาการ  (ผศ. , รศ. และ ศ.)  รอยละ   

คาคะแนนรอยละอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงวิชาการ  

(ผศ. ,รศ.และ ศ.) 
คะแนน 

  

 

สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีตีพิมพเผยแพร 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารย

ประจําหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ําหนัก จํานวน ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/

ตารางอางอิง 

1.1. บทความวิจยัฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.20   ตารางท่ี 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.20   ตารางท่ี 4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
0.40   ตารางท่ี 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
0.40   ตารางท่ี 4.2.2 

2.3 บทความวิจยัฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ี

ไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ือ

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

0.40 

  ตารางท่ี 4.2.2 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ือ

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงให 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

0.40 

  ตารางท่ี 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางท่ี 4.2.2 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารย

ประจําหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ําหนัก จํานวน ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/

ตารางอางอิง 

3.1 บทความวจิยัท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.60   ตารางท่ี 4.2.3 

3.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.60   ตารางท่ี 4.2.3 

4.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป

และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก

ประกาศ 

0.80 

  ตารางท่ี 4.2.4 

4.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป

และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก

ประกาศ 

0.80 

  ตารางท่ี 4.2.4 

4.3 บทความวจิยัท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 
0.80   ตารางท่ี 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลTCI กลุมท่ี 1 
0.80   ตารางท่ี 4.2.4 

5.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 

  ตารางท่ี 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการท่ีตี พิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 

  ตารางท่ี 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางท่ี 4.2.5 

5.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 
1.00   ตารางท่ี 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให 1.00   ตารางท่ี 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารย

ประจําหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ําหนัก จํานวน ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/

ตารางอางอิง 

ดําเนินการ 

5.6 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการ

จดทะเบียน 
1.00 

  ตารางท่ี 4.2.5 

5.7 ตาํราหรอืหนงัสอืหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผาน

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
1.00 

  ตารางท่ี 4.2.5 

5.8 ตาํราหรอืหนงัสอืหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตาม

หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตาํแหนงทางวิชาการ 

1.00 

  ตารางท่ี 4.2.5 

6. งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
0.20 

  ตารางท่ี 4.2.6 

7. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40   ตารางท่ี 4.2.6 

8. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0.60   ตารางท่ี 4.2.6 

9. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
0.80 

  ตารางท่ี 4.2.6 

10. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัภูมภิาค

อาเซียน/นานาชาต ิ
1.00 

  ตารางท่ี 4.2.6 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด  -  

จํานวนและผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสตูร 

   

จํานวนและผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา

หลักสตูร 

   

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสตูร 

-   

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา

หลักสตูร 

-   

คาคะแนนของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสตูร 

-   
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ตวับงชีท้ี ่4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
การคงอยูของอาจารย   
          (P)……………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………..……………………….…. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………………..…….. 
……………………………………………………………………………………….……………………….………. 
         (C)…………………………………………………………………….………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..………. 
         (A)....................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
ตารางแสดงแนวโนมการคงอยูของอาจารย 

รายการ ปการศกึษา 
.... 

(คน) 

ปการศกึษา 
.... 

(คน) 

ปการศกึษา
.... 

(ปประเมนิ) 
(คน) 

สถานะก
าร

เปลีย่นแ
ปลง 

อตัราการ
คงอยู 

(รอยละ) 

อาจารยประจํา
หลักสตูร 

   คงเดิม/
เปลี่ยน 
แปลง

จากปท่ี
ผานมา 
เน่ือง
จาก
........ 

ปประเมิน
เทียบกับป
ท่ีผานมา 

          ผลการดําเนินงานโดดเดน สามารถเทียบเคียงกับหลักสูตร............................. 
คณะ..............................................มหาวิทยาลัย.......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพงึพอใจของอาจารยตอการบรหิารหลกัสตูร 
          (P)……………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………..……………………….…. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………………..…….. 
……………………………………………………………………………………….……………………….………. 
         (C)…………………………………………………………………….………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..………. 
         (A)....................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 

 

หนา 136                                               QA_FSFT   

 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตารางแสดงแนวโนมความพงึพอใจของอาจารยตอการบรหิารหลักสตูร 
รายการ ปการศกึษา 

.... 
(คาเฉลีย่เตม็ 

5) 

ปการศกึษา 
.... 

(คาเฉลีย่เตม็ 
5) 

ปการศกึษา
.... 

(ปประเมนิ) 
(คาเฉลีย่เตม็ 

5) 

สถานะ 
การ

เปลีย่น 
แปลง 

อตัราการ
คงอยู 

(รอยละ) 

ความพึงพอใจของ
อาจารยตอการบริหาร
หลักสตูร 

   คงเดิม/
เปลี่ยน 
แปลง

จากปท่ี
ผานมา 
เน่ือง
จาก
........ 

ปประเมิน
เทียบกับป
ท่ีผานมา 

          ผลการดําเนินงานโดดเดน สามารถเทียบเคียงกับหลักสูตร............................. 
คณะ..............................................มหาวิทยาลัย.......................................................... 
 

เปาหมายของปนี้  : ....  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  คะแนน 

ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย          ไมบรรลุเปาหมาย 

สรปุผลการประเมนิตนเอง องคประกอบที ่4 : อาจารย 

ตวับงชี ้ เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิ หมายเหต ุ

4.1 ระดับ......... ระดับ...........   

4.2    

(คาเฉลี่ย 3 ตัวบงชี้  

(1) – (3)) 

4.2 (1) รอยละ......... รอยละ.........  

4.2 (2) รอยละ......... รอยละ.........  

4.2 (3) รอยละ......... รอยละ.........  

4.3 ระดับ......... ระดับ.........   
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หมวดที ่3 : นกัศึกษาและบณัฑติ 

ขอมลูนกัศึกษา 

ปการศกึษา

ที่รบัเขา 

(ตัง้แตป

การศกึษาทีเ่ริม่

ใชหลกัสตูร) 

จาํนวนนกัศกึษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศกึษา 

ชัน้

ปที ่

1 

ชัน้

ปที ่

2 

ชัน้

ปที ่

3 

ชัน้

ปที ่

4 

ชัน้

ปที ่

5 

ชัน้

ปที ่

6 

ลาออก/สิน้สุด

สภาพฯ ระหวาง

ศึกษา 

สาํเร็จ

การศึกษา 

ตกคาง 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 

             

             

             

             

             

             

ปประเมิน             

รวม             

หมายเหต ุนักศึกษาท่ีอยูเกินกวาอายุของหลักสูตร ใหนับรวมอยูในชองนักศึกษาตกคาง 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา …………………………………..................................………………………………… 

…..........................................................…............................................................................................................... 
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ตวับงชีท้ี ่3.1 การรบันกัศึกษา 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
          คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพ้ืนฐาน 
ของความสําเร็จ โดยหลักสูตรมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มีการ 
กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  
การกําหนดเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจนและสอดคลองกับ 
คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือก ขอมูล 
หรือวิธีการคัดเลือกใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต 
ความมุงม่ันท่ีจะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาได 
ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด โดยมีขอบเขตดังนี้ 

 
การรับนักศึกษา 

      แสดง Flow Chart 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการรับ
นักศึกษา ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
 
          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการรับนักศึกษา ดังนี้ 
         (P)……………………………………………………………………………….………………. 
……………………………………………………………………………………………..………………. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………………………………………….……………………. 
         (C)…………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
         (A).......................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
          ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
          มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….……………………           
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา         

แสดง Flow Chart 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษา ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
 
          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษา ดังนี้ 
         (P)……………………………………………………………………………….………………. 
……………………………………………………………………………………………..………………. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………………………………………….……………………. 
         (C)…………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
         (A).......................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
 

         ผลท่ีไดจากการปรบัปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
         มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………..………….……………………           

 

เปาหมายของปนี้  : ....  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  คะแนน 

ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย           ไมบรรลุเปาหมาย 
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ตวับงชีท้ี ่3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
         ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกการพัฒนาความรูพ้ืนฐานหรือ
การเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา เพ่ือใหมีความสามารถในการ
เรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอย ใน
ระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบ
ตางๆ ท้ังกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปน
พลเมืองดีท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจาก
อาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกันหรือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือใหความสามารถสําเร็จการศึกษาได
ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดรวมท้ังการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการ
ของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษ 21 ใหไดมาตรฐานสากล โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
 

 
การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 

แสดง Flow Chart 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการควบคุม
การดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการควบคุมการดูแลการให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
         (P)……………………………………………………………………………….………………. 
……………………………………………………………………………………………..………………. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………………………………………….……………………. 
         (C)…………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
         (A).......................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
          มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………..………….……………………    
        
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 

แสดง Flow Chart 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการ
ควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
 
          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการควบคุมดูแลการให
คําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
         (P)……………………………………………………………………………….………………. 
……………………………………………………………………………………………..………………. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………………………………………….……………………. 
         (C)…………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
         (A).......................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
 

         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
          มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………..………….……………………  
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ท่ี 21 

แสดง Flow Chart 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
 
          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ดังนี้ 
         (P)……………………………………………………………………………….………………. 
……………………………………………………………………………………………..………………. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………………………………………….……………………. 
         (C)…………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
         (A).......................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
 

         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
          มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………..………….……………………    

 

เปาหมายของปนี้  : ....  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  คะแนน 

ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย          ไมบรรลุเปาหมาย 
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ตวับงชีท้ี ่3.3 ผลทีเ่กดิกบันกัศึกษา 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อางองิ 
การคงอยู   
          (P)……………………………………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………….…. 
         (D)…………………………………………………………………………….………………………..…….. 
……………………………………………………………………………………….…………………….…….………. 
         (C)…………………………………………………………………….…………………………..………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….……..………. 
         (A)........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
ตารางแสดงแนวโนมการคงอยูของนกัศึกษา 

รายการ ปการศกึษา 
.... 

(คน) 

ปการศกึษา 
.... 

(คน) 

ปการศกึษา
.... 

(ปประเมนิ) 
(คน) 

สถานะก
าร

เปลีย่นแ
ปลง 

อตัราการ
คงอยู 

(รอยละ) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู    คงเดิม/
เปลี่ยน 
แปลง

จากปท่ี
ผานมา 
เน่ือง
จาก
........ 

ปประเมิน
เทียบกับป
ท่ีผานมา 

          ผลการดําเนินงานโดดเดน สามารถเทียบเคียงกับหลักสูตร............................. 
คณะ..............................................มหาวิทยาลัย.......................................................... 
 

 

การสําเร็จการศึกษา  
          (P)………………………………………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………….…. 
         (D)……………………………………………………………………………….……………………..…….. 
……………………………………………………………………………………….….……………………….………. 
         (C)…………………………………………………………………….………..…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….…..………. 
         (A)........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อางองิ 
ตารางแสดงแนวโนมการสาํเรจ็การศกึษา 

รายการ ปการศกึษา 
.... 

(คน) 

ปการศกึษา 
.... 

(คน) 

ปการศกึษา
.... 

(ปประเมนิ) 
(คน) 

สถานะ 
การ

เปลีย่น 
แปลง 

อตัราการ 
คงอยู  

(รอยละ) 

จํานวนนักศึกษาท่ี
สําเรจ็การศึกษา 

   คงเดิม/
เปลี่ยน 
แปลง

จากปท่ี
ผานมา 
เน่ือง
จาก
........ 

ปประเมิน
เทยบกับ
ปท่ีผานมา 

          ผลการดําเนินงานโดดเดน สามารถเทียบเคียงกับหลักสูตร............................. 
คณะ..............................................มหาวิทยาลัย.......................................................... 
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
          (P)……………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………..……………………….…. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………………..…….. 
……………………………………………………………………………………….……………………….………. 
         (C)…………………………………………………………………….………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..………. 
         (A)....................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
ตารางแสดงแนวโนมความพงึพอใจและผลการจดัการขอรองเรยีนของนกัศกึษา 

รายการ ปการศกึษา 
.... 

(คะแนน 
เตม็ 5) 

ปการศกึษา 
.... 

(คะแนน 
เตม็ 5) 

ปการศกึษา
.... 

(ปประเมนิ) 
(คะแนน 
เตม็ 5) 

สถานะ 
การ

เปลีย่น 
แปลง 

อตัราการ
คงอยู 

(รอยละ) 

ความพึงพอใจและผล
การจัดการขอรองเรียน
ของนักศึกษา 

   คงเดิม/
เปล่ียน 

แปลงจาก
ปที่ผาน
มา เนื่อง
จาก........ 

ปประเมิน
เทียบกับปที่

ผานมา 

            ผลการดําเนินงานโดดเดน สามารถเทียบเคียงกับหลักสูตร...................... ....... 
คณะ..............................................มหาวิทยาลัย.......................................................... 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

เปาหมายของปนี้  : ....  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  คะแนน 

ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย 

สรปุผลการประเมนิตนเอง องคประกอบที ่3 : นักศึกษา 

ตวับงชี ้ เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน 
คะแนนการ

ประเมนิ 
หมายเหต ุ

3.1     

3.2     

3.3     
 

จาํนวนผูสําเรจ็การศึกษา 

ปการศกึษาทีร่บัเขา ปการศกึษาทีส่าํเรจ็การศกึษา 25.. 25.. 25.. 
ป 

ประเมนิ 
คาเฉลีย่ 

25.. จํานวนจบในรุน      
 
 

คาเฉลี่ย
ของ 

รอยละ
แตละป 

จํานวนรับเขาในรุน     
รอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน     

25.. จํานวนจบในรุน     
จํานวนรับเขาในรุน     
รอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน     

25.. จํานวนจบในรุน     
จํานวนรับเขาในรุน     
รอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน     

25.. จํานวนจบในรุน     
จํานวนรับเขาในรุน     
รอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน     

หมายเหตุ : 1) แสดงขอมูลการสําเร็จการศึกษาในปท่ีรับเขาถึงปท่ีประเมิน 

       2) วิธีคิดรอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน =       จํานวนจบในรุน 

       จํานวนรับเขาในรุน 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา ……………………………..............................…................………………… 

…...……………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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ภาวะการมงีานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป รุนจบปการศึกษา 25………. (แสดงปกอนประเมนิ 1 ป)   

(ตวับงชี ้2.2 หลกัสตูรระดับปริญญาตร)ี 

วันท่ีสํารวจ 31 กรกฎาคม ...... 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จํานวนบัณฑิตท้ังหมด    
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่อง 
การมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 

   

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน 1 ป 
หลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

   

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ    
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน  
1 ป หลังสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 

   

     ตรงสาขาท่ีเรียน    

     ไมตรงสาขาท่ีเรียน    
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํา 
กอนเขาศึกษา 

   

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิต 
ศึกษา 

   

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท    
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร    
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเอง 
ท่ีมีรายไดประจําอยูแลว 

   

รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   
คะแนนรอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

  

เปาหมายของปนี้   : รอยละ.... 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : รอยละ ....  เกณฑประเมิน  :  .......  คะแนน 

ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย 
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร/ีโท รุนจบปการศึกษา 25........ (แสดงปกอนประเมนิ 1 ป)   

(ตวับงชี ้2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศึกษาแหงชาติ) 

ลํา 

ดับที ่
ขอมลูพื้นฐานประกอบตวับงชี ้

ผลรวม

คา

คะแนน 

จาํนวน

ขอทีต่อบ 

คา 

เฉลีย่ 

หลักฐาน/

ตาราง

ประกอบ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

    

 (1) ดานคุณธรรมจรยิธรรม    

 (2) ดานความรู    

 (3) ดานทักษะทางปญญา    

 

(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล    

(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 

  (6) ดานทักษะปฏิบัติ    

(6) ดานอัตลักษณความเปนบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย  

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ท้ังหมด (คน)  

3 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 
 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาใน

หลักสูตร (รอยละ) (อยางนอยรอยละ 20) 
 

เปาหมายของปนี้   : รอยละ.... 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : รอยละ ....  เกณฑประเมิน  :  .......  คะแนน 

ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย 

การวเิคราะหผลที่ได 

วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทํา โดยใชขอมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ

เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีผานมาและสถาบันอ่ืนท่ีเปดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเปน

ขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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การเผยแพรผลงานของนกัศึกษาและผูสาํเรจ็การศกึษาระดบับัณฑติศึกษา (ตวับงชี ้2.2 หลักสตูรระดบั

ปริญญาโท /เอก) 

สรุปผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดบัปรญิญาโทท่ีไดรับการตีพิมพและหรือเผยแพร 

ประเภทการตพีิมพ 
คา 

น้าํหนกั 
จาํนวน 

ผลรวม

ถวง

น้าํหนกั 

หลักฐาน/

ตาราง

ประกอบ 

1. บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.10  

 ตารางท่ี 

2.2-1 

2. บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
0.20  

 ตารางท่ี 

2.2-2 

3.1 บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
0.40  

 ตารางท่ี 

2.2-3 

3.2 บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ี

ระดับชาติไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 

0.40  

 ตารางท่ี 

2.2-3 

3.3 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 
 

 ตารางท่ี 

2.2-3 

4. บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการะดับชาติท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลTCI กลุมท่ี 2 
0.60  

 ตารางท่ี 

2.2-4 

5.1 บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 

0.80  

 ตารางท่ี 

2.2-5 

5.2 บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 
0.80  

 ตารางท่ี 

2.2-5 

6.1 บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี 1.00   ตารางท่ี 
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ประเภทการตพีิมพ 
คา 

น้าํหนกั 
จาํนวน 

ผลรวม

ถวง

น้าํหนกั 

หลักฐาน/

ตาราง

ประกอบ 

ปรากฎในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรื อระ เบี ยบคณะกรรมการการ อุดม ศึกษาว าด ว ย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

2.2-6 

6.2 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 
 

 ตารางท่ี 

2.2-6 

7. งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
0.20  

 ตารางท่ี 

2.2-7 

8. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40  
 ตารางท่ี 

2.2-7 

9. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.60  

 ตารางท่ี 

2.2-7 

10. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 
0.80  

 ตารางท่ี 

2.2-7 

11. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน/นานาชาต ิ
1.00  

 ตารางท่ี 

2.2-7 

12. ผลรวมถวงน้ําหนัก   

13. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดในหลักสูตร (คน)   

14. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษา

และผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

  

15. แปลงคาคะแนนท่ีไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีไดเทากับ   

เปาหมายของปนี้   : รอยละ.... 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : รอยละ ....  เกณฑประเมิน  :  .......  คะแนน 

ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย 
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สรปุผลการประเมนิตนเอง องคประกอบที ่2 : บัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตวับงชี ้ เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิ หมายเหต ุ

2.1     

2.2     
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หมวดที ่4 

ขอมลูผลการเรยีนรายวชิาของหลกัสตูรและคณุภาพการสอนในหลกัสตูร 

ขอมลูผลการเรยีนรายวชิาของหลักสตูร 

สรปุผลรายวชิาศึกษาทัว่ไปทีเ่ปดสอนในภาค/ปการศึกษา (นํามาจาก มคอ5 ของแตละวิชา) 

รหสั  
ชื่อวชิา 

สถานะ 
(แสดง

เครือ่งหมาย 
 หรอื ) 

ภาค/ 
ปการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จาํนวนนกัศกึษา 
(คน) 

เปด
สอน 

มี
เนือ้
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบยีน 

สอบ
ผาน 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

สรปุผลรายวชิาเฉพาะทีเ่ปดสอนในภาค/ปการศกึษา (นํามาจาก มคอ5 ของแตละวิชา) 

รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครือ่งหมาย 
 หรอื ) 

ภาค/ 
ปการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปด
สอน 

มี
เนือ้
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผาน 
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คุณภาพหลกัสูตรการเรยีนการสอนและการประเมนิผล 

ตวับงชีท้ี ่5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
          แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับทราบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี
การบริหารจัดการการเปดรายวิชาตาง ๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเนนนักศึกษา
เปนสําคัญ โดยสนองความตองการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง 
โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 
 

 

การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
แสดง Flow Chart 

 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
 

          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
         (P)………………………………………………………………………….………….………………. 
…………………………………………………………..………………………………………..………………. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………….……………………………. 
         (C)……………………………………………………………………...…….……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….…………. 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
         (A)................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 

         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
          มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………..……………….……………………    
 
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ 

แสดง Flow Chart 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
 

          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
         (P)…………………………………………………………………………………….………………. 
…………………………………………………………………………..………………………..………………. 
         (D)…………………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………………………………………………….……………………. 
         (C)…………………………………………………………………………….……………………….. 
………………………………………………………………………………………………….…………………. 
         (A)................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
          มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………..…………........….…………………… 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

เปาหมายของปนี้  : ....  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  คะแนน 

ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตวับงชีท้ี ่5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดย
คํานึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ี
ทันสมัยของอาจารยท่ีมอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรู
ประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง และ ใหนักศึกษาไดรับ
โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนา
นักศึกษาใหมีความรูตามโครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนด และไดรับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถใน
การดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําให
นักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได ผูสอนมีหนาท่ีเปนผูอํานวยความ
สะดวกให เกิดการเรียนรู  และสนับสนุนการเรียนรู  สําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปน
ฐาน เปนตน โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
การกาํหนดผูสอน 

แสดง Flow Chart 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการกําหนดผูสอน  
ดังนี ้
          1. 
          2. 
          3. 
 
          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการกําหนดผูสอน  ดังนี้ 
         (P)………………………………………………………………………………….….………………. 
…………………………………………………………………………………………………….………………. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………….……………………………. 
         (C)…………………………………………………………………….……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….…………. 
         (A)................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
          มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………..………….……………..……………… 
 
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู  (มคอ. 3 และ 
มคอ.4)  

แสดง Flow Chart 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการกํากับ 
ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)  ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการการกํากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรยีนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้ 
         (P)………………………………………………………………………………….….………………. 
…………………………………………………………………………………………………….………………. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………….……………………………. 
         (C)…………………………………………………………………….……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….…………. 
         (A)................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
         มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………..……………..…….…………………… 
 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แสดง Flow Chart 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
 

          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
         (P)………………………………………………………………………………….….………………. 
…………………………………………………………………………………………………….………………. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………….……………………………. 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
         (C)…………………………………………………………………….……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….…………. 
         (A)................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
          มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………..………….…………..………………… 
การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให
สอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 

แสดง Flow Chart 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการควบคุมหัวขอ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชา
และความกาวหนาของศาสตร  ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
 

          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการการควบคุมหัวขอวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและ
ความกาวหนาของศาสตรดังนี้ 
         (P)………………………………………………………………………………….….………………. 
…………………………………………………………………………………………………….………………. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………….……………………………. 
         (C)…………………………………………………………………….……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….…………. 
         (A)................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
          

 

QA_FSFT หนา 159 
 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
         มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………..………….……………..……………… 
การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 

แสดง Flow Chart 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการแตงตั้ง
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ  ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
 
          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความเชี่ยวชาญ
สอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ดังนี้ 
         (P)………………………………………………………………………………….….………………. 
…………………………………………………………………………………………………….………………. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………….……………………………. 
         (C)…………………………………………………………………….……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….…………. 
         (A)................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
         มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………..………………..….…………………… 
 
 

 

หนา 160                                               QA_FSFT   

 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการ
ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

แสดง Flow Chart 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการชวยเหลือ 
กํากับ ติดตามในการวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
 
          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการชวยเหลือ กํากับ ติดตามใน
การวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
ดังนี้ 
         (P)………………………………………………………………………………….….………………. 
…………………………………………………………………………………………………….………………. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………….……………………………. 
         (C)…………………………………………………………………….……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….…………. 
         (A)................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
          มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………..………….……………..……………… 

 

เปาหมายของปนี้  : ....  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  คะแนน 

ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย 
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ตวับงชีท้ี ่5.3 การประเมนิผูเรยีน 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบและกลไกการประเมินผูเรียน 
          การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผล
นักศึกษาเพ่ือใหขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอน
ของผูสอน และนาไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for 
learning) การประเมินท่ีทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผล
การประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู 
(assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผล
ลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมิน
สวนใหญจะใชเพ่ือจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผล
การเรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมิน
เพ่ือจุดมุงหมายสองประการแรกดวย 
  ท้ังนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนด
เกณฑการประเมิน วิธีการประเมินเครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการใหเกรด
ท่ีสะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ใหผลการประเมิน
ท่ีสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world) 
และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ท่ีทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออน
หรือเสริมจุดแข็งของตนเองได ใหผลการประเมินท่ีสะทอนระดับความสามารถท่ี
แทจริงของนักศึกษา โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 

 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

แสดง Flow Chart 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการประเมินผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
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          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการการประเมินผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้ 
         (P)…………………………………………………………………………………….….……………. 
……………………………………………………………………………………………..…………..…………. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………….……………………………. 
         (C)…………………………………………………………………….……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….………………………. 
         (A)................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
          มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
……………………………………………………………………..……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………….…………………… 
การตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูของนักศึกษา  

แสดง Flow Chart 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
 
          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการการการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ดังนี้ 
         (P)…………………………………………………………………………………….….……………. 
……………………………………………………………………………………………..…………..…………. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………….……………………………. 
         (C)…………………………………………………………………….……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….………………………. 
         (A)................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
          มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………..………….……………………..……… 
 
การกํากับการประเมินการจัดการเรยีนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 

แสดง Flow Chart 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการกํากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.
7)  ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
 
          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการกํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 
         (P)…………………………………………………………………………………….….……………. 
……………………………………………………………………………………………..…………..…………. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………….……………………………. 
         (C)…………………………………………………………………….……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….………………………. 
         (A)................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
          มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
……………………………………………………………………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………..……………………………………… 
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การประเมนิวิทยานิพนธและการคนควาอสิระในระดบับณัฑติศึกษา 

แสดง Flow Chart 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการประเมิน
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
 
          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการประเมินวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้ 
         (P)…………………………………………………………………………………….….……………. 
……………………………………………………………………………………………..…………..…………. 
         (D)…………………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………….……………………………. 
         (C)…………………………………………………………………….……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….………………………. 
         (A)................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
          มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………..………….………………..…………… 
 

 

เปาหมายของปนี้  : ....  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  คะแนน 

ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย    ไมบรรลุเปาหมาย 
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ผลการดาํเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ(ตวับงชี ้5.4) (รายละเอียดตารางที ่1.1-11) 

ดชันบีงชีผ้ลการดาํเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอยีดผลการ
ดําเนนิงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อางองิ 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย
ร อยละ 80 มีส วนร วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

    

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถามี) 

    

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเ อียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา 

    

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดํ า เนิ นการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

    

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภ า ย ใ น  6 0 วั น  ห ลั ง สิ้ น สุ ด ป
การศึกษา 

    

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ
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ดชันบีงชีผ้ลการดาํเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอยีดผลการ
ดําเนนิงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อางองิ 

มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละ
ปการศึกษา 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

    

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับ
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน 

    

9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน
ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง 

    

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

    

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

รวมตัวบงชี้ในปนี้   
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ท่ีดําเนินการผาน   

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี ้   
หมายเหต ุ: ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานใหประเมินตามจํานวนขอท่ีระบุใน มคอ.2  กรณีมีการเปลีย่นแปลงจํานวนขอหรือ

รายละเอียดในตัวบงช้ีใหแนบมติสภา 
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เปาหมายของปนี้   : รอยละ.... 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : รอยละ ....  เกณฑประเมิน  :  .......  คะแนน 

ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย 
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การวเิคราะหรายวชิาที่มผีลการเรยีนไมปกต ิ(นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา) 

รหสั  
ชื่อวชิา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผดิปกต ิ

การตรวจสอบ เหตทุีท่ําให
ผดิปกต ิ

มาตรการ
แกไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อางองิ 

       
       
       
       
       

รายวชิาทีไ่มไดเปดสอนในปการศกึษา  

รหสั ชื่อวชิา ภาคการศึกษา เหตผุลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดาํเนินการ หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

     
     
     
     
     

รายวชิาทีส่อนเนื้อหาไมครบในปการศกึษา (นาํมาจาก มคอ.5 ของแตละวชิา) 

รหสั ชื่อวชิา ภาคการศึกษา หวัขอทีข่าด สาเหตทุี่ไมไดสอน วธิแีกไข หลักฐาน/
ตารางอางอิง 
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คุณภาพของการสอน 

การประเมนิรายวชิาทีเ่ปดสอนในปทีร่ายงาน 

รายวชิาทีม่ีการประเมนิคณุภาพการสอน และแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมนิ 

(นํามาจาก มคอ5 แตละวิชา) 

รหสั ชื่อวชิา ภาค 
การศึกษา 

ผลการ
ประเมนิโดย
นักศึกษา 

แผนการปรบัปรงุ หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

ม ี ไมม ี
      
      
      
      
      

เฉลีย่  ระดบั........ 

ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม……………………………………………………………….............………………… 

…………………………………..................................................................................................................................... 

ประสทิธผิลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู 
สรปุขอคดิเหน็ของผูสอน  

และขอมลูปอนกลับจากแหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรบัปรุง 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 

คุณธรรมจรยิธรรม    
ความรู    
ทักษะทางปญญา    
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

การปฐมนเิทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี  

จํานวนอาจารยใหม ………………………. จํานวนอาจารยท่ีเขารวมปฐมนิเทศ ………………… 
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กิจกรรมการพฒันาวชิาชพีของอาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุ 

กิจกรรมทีจ่ัด 
หรือเขารวม 

จาํนวน สรปุขอคดิเหน็ และประโยชนที่
ผูเขารวมกจิกรรมไดรบั 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง อาจารย บุคลากร

สาย
สนบัสนนุ 

     
     
     
     
     

สรปุผลการประเมนิตนเอง องคประกอบที ่5 : หลักสตูร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

ตวับงชี ้ เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิ หมายเหต ุ

5.1     

5.2     

5.3     

5.4     
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หมวดที ่5   

การบรหิารหลกัสตูร 

การบรหิารหลกัสตูร 

ปญหาในการบรหิาร
หลักสตูร 

ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธผิล
ตามวตัถปุระสงคของหลักสตูร 

แนวทางการปองกนัและ
แกไขปญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

    
    
    
    

ตวับงชีท้ี ่6.1 สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อางองิ 
ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
          ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก 
 1) ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ 
 2) ความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูล
เพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ 
*  สิ่งเหลาน้ีตองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดยพิจารณาจากการ
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย  โดยมี
ขอบเขต ดังน้ี 
 

 
 
 

 

หนา 172                                               QA_FSFT   
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ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อางองิ 
ระบบการดาํเนนิงานของภาควชิา/คณะ/สถาบันโดยมสีวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

แสดง Flow Chart 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการดําเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู  ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
 

          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ดังนี้ 
         (P)……………………………………………………………………….……………….………………. 
………………………………………………………………………………………..……………..………………. 
         (D)………………………………………………………………………………..…….……………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………. 
         (C)…………………………………………………………………….………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….…………………. 
         (A)...................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
          มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………..………….…………………..…………… 

 

จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ
สอน 

แสดง Flow Chart 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
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ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อางองิ 
          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ี
เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
         (P)……………………………………………………………………….……………….………………. 
………………………………………………………………………………………..……………..………………. 
         (D)………………………………………………………………………………..…….……………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………. 
         (C)…………………………………………………………………….………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….…………………. 
         (A)...................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
          มีแนวปฏิบัติท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………..…………………..….…………………… 
กระบวนการปรบัปรงุตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย
ตอสิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

แสดง Flow Chart 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกตอกระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู  ดังนี้ 
          1. 
          2. 
          3. 
 
          ในปการศึกษา ............หลักสูตรฯ ดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ดังนี้ 
         (P)……………………………………………………………………….……………….………………. 
………………………………………………………………………………………..……………..………………. 
         (D)………………………………………………………………………………..…….……………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………. 
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ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อางองิ 
         (C)…………………………………………………………………….………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….…………………. 
         (A)...................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
          มีแนวปฏิบตัิท่ีดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังนี้ 
………………………………..……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………..………………………………………..………….…………………… 

เปาหมายของปนี้  : ....  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  คะแนน 

ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 

สรปุผลการประเมนิตนเอง องคประกอบที ่6 : สิง่สนับสนนุการเรยีนรู 

ตวับงชี ้ เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิ หมายเหต ุ

6.1     
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หมวดที ่6 

ขอคดิเหน็ และขอเสนอแนะเกี่ยวกบัคณุภาพหลักสตูรจากผูประเมนิ 
 

ขอคดิเหน็ 
หรือสาระจากผูประเมิน 

ความเหน็ของผูรบัผิดชอบหลกัสตูร การนาํไปดําเนนิการวางแผน
หรือปรบัปรงุหลักสตูร 

   
   
   

 

สรปุการประเมนิหลักสตูร 

การประเมนิจากผูทีส่าํเรจ็การศึกษา  (รายงานตามปทีส่าํรวจ) วนัทีส่าํรวจ 31 พฤษภาคม ........... 

ขอวิพากษทีส่าํคัญจากผลการประเมนิ ขอคดิเหน็ของคณาจารยตอผลการประเมนิ 
  

 
 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 

การประเมนิจากผูมสีวนเกีย่วของ (ผูใชบัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 

ขอวิพากษทีส่าํคัญจากผลการประเมนิ ขอคดิเหน็ของคณาจารยตอผลการประเมนิ 
 
 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
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หมวดที ่7 

แผนการดาํเนนิการเพื่อพฒันาหลักสตูร 

ความกาวหนาของการดาํเนนิงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปทีผ่านมา 

แผนดาํเนนิการ กําหนดเวลาทีแ่ลวเสรจ็ ผูรบัผดิชอบ ความสาํเรจ็ของแผน/เหตผุลที่ไม
สามารถดาํเนินการไดสําเรจ็ 

    
    
    

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสตูร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 

      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

……………………..................................………………………………………………………………………………… 

……………………..................................………………………………………………………………………………… 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

……………………..................................………………………………………………………………………………… 

……………………..................................………………………………………………………………………………… 

แผนปฏบิตัิการใหมสาํหรบัปการศกึษา......... 

แผนการปฏบิตักิาร วนัทีค่าดวาจะสิน้สดุแผน ผูรบัผดิชอบ 
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แบบรบัรองความถกูตองสมบรูณของขอมลู 

ขอรับรองวาขอมูลท่ีนําเสนอในรายงานฉบับนี้ไดมีการดําเนินการจริง 

  1. เปนอาจารยประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมไดประจําหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก 
  2. มีประสบการณผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจาของผลงาน  ชื่อผลงาน ปท่ีตีพิมพเผยแพรผลงาน) 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีหนึ่ง 

1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       
 

     อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีสอง 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

 
     อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีสาม 

1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

 
     อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีสี่ 

1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

 
     อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีหา 

1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       
 

  3. เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระของหลักสูตรนี้เทานั้น  โดยมีนักศึกษา
อยูในความดูแลปการศึกษานี้จํานวนท้ังสิ้น………..…คน   (ระบุชื่อนักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ และดุษฎีนิพนธ) 
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อาจารยท่ีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ชื่อนักศึกษา 
   
   
   
   
   
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 1 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….….….. 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 2 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 3 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 4 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 5 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน………………………………….….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(หัวหนาสาขาวิชา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน………………………………….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน………………………………….. 
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ภาคผนวก 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตารางประกอบการเกบ็ขอมลูการประเมนิระดบัหลักสตูร 

องคประกอบที ่1 การกาํกบัมาตรฐาน 

ตารางที ่1.1-1 จํานวนอาจารยประจําหลกัสตูร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 

ลาํดบั ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง 

ทางวชิาการ 

คุณวฒุ ิ

(ทุกระดบัการศึกษา) 
สาขาวชิา 

 ตรง/สมัพนัธ

กับหลกัสูตร 

สาํเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

1        

2        

3        

4        

5        

ตารางที ่1.1-2 จํานวนอาจารยประจําหลกัสตูร (ปจจบุัน-กรณีมกีารเปลีย่นแปลงจาก มคอ. 2) 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ

กับหลักสูตร 

สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

1        

2        

3        

4        

5        

QA_FSFT หนา 181 
 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตารางที ่1.1-3 จํานวนอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยประจาํในมหาวทิยาลยั ปการศึกษา ......... 

ลาํดบั ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง 

ทางวชิาการ 

คุณวฒุ ิ

(ทุกระดบัการศึกษา) 
สาขาวชิา 

สาํเร็จการศึกษา 

สถาบนั ปทีส่าํเรจ็ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตารางที ่1.1-4 จํานวนอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยพเิศษจากภายนอกมหาวิทยาลยั  ปการศึกษา ........ 

ลาํดบั ชื่อ – นามสกลุ หนวยงาน/ตําแหนง 
คุณวฒุ ิ

(ทุกระดบัการศึกษา) 
สาขาวชิา 

สาํเร็จการศึกษา 

สถาบนั ปทีส่าํเรจ็ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตารางที ่1.1-5 จํานวนอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธหลกั/การคนควาอสิระ ปการศึกษา ........ 

ลาํดบั ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนง 

ทาง

วชิาการ 

คุณวฒุ ิ

(ทุกระดบั

การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ 

การวจิยั 

ที่ปรกึษา จาํนวนคมุ

วทิยานิพนธ/ 

คนควาอสิระ 

(ระบชุื่อนักศึกษา) 

รหสั

นักศึกษา 

ชื่อ

วทิยานิพนธ/

การคนควา

อิสระ 

หมายเหต ุ

(การอนุมตัิ

จากสภา

มหาวทิยาลัย) 

วทิยา 

นิพนธ 

การ

คนควา

อิสระ 

1        1.    

        2.    

        3.    

        4.    

        5.    

2        1.    

        2.    

        3.    

        4.    

        5.    

3        1.    

        2.    

        3.    

        4.    

        5.    
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ตารางที ่1.1-6 จํานวนอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธรวม ปการศกึษา ........ 

ลาํดบั ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนง 

ทาง

วชิาการ 

คุณวฒุ ิ

(ทุกระดบั

การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ 

การวจิยั 

ที่ปรกึษา จาํนวนคมุ

วทิยานิพนธ/ 

คนควาอสิระ 

(ระบชุื่อนักศึกษา) 

รหสั

นักศึกษา 

ชื่อ

วทิยานิพนธ/

การคนควา

อิสระ 

หมายเหต ุ

(การอนุมตัิ

จากสภา

มหาวทิยาลัย) 

วทิยา 

นิพนธ 

การ

คนควา

อิสระ 

1        1.    

        2.    

        3.    

        4.    

        5.    

2        1.    

        2.    

        3.    

        4.    

        5.    

3        1.    

        2.    

        3.    

        4.    

        5.    
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตารางที ่1.1-7 จํานวนอาจารยผูสอบวทิยานิพนธ ปการศกึษา ....... 

ลาํดบั ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนง 

ทาง

วชิาการ 

คุณวฒุ ิ

(ทุกระดบั

การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ 

การวจิยั 

ที่ปรกึษา 
จาํนวนคมุวิทยานิพนธ/ 

คนควาอสิระ 

(ระบชุื่อนักศึกษา) 

ชื่อ

วทิยานิพนธ/

การคนควา

อิสระ 

หมายเหต ุ

(การอนุมตัิ

จากสภา

มหาวทิยาลัย) 

วทิยา 

นิพนธ 

การ

คนควา

อิสระ 

1        1.   

        2.   

        3.   

        4.   

        5.   

2        1.   

        2.   

        3.   

        4.   

        5.   

3        1.   

        2.   

        3.   

        4.   

        5.   
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตารางที ่1.1-8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสาํเรจ็การศึกษา ปการศกึษา ......... 

ลาํดบั ชื่อ – นามสกลุ 
ชื่อวทิยานิพนธ 

/การคนควาอสิระ 

ชื่อวารสารวชิาการที่ไดรบัการตีพมิพป

ที่/ฉบบัที ่วนั-เดือน-ป ทีต่ีพมิพและ

เลขหนา) 

วารสารหรอืสื่อสิง่พมิพวชิาการทีม่ี

กรรมการภายนอกรวมกลนกรอง 

การจดทะเบยีนสิทธบิตัร 

/อนสุทิธบิัตร 

1      

2      

3      

4      

5      

ตารางที ่1.1-9 ผลงานวจิยัของอาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธและการคนควาอสิระ นบัรวมผลงาน 5 ปยอนหลงั 

ลาํดบั ชื่อ – นามสกลุ ชื่องานวจิยั 
ระยะเวลาทําวจิยั  

(ว/ด/ป) 

งบประมาณ แหลงทนุ 

ภายใน ภายนอก 

1       

2       

3       

4       

5       
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตารางที ่1.1-10 ผลงานวจิยัของอาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธและการคนควาอสิระ ที่ไดรับการตพีิมพเผยแพร นบัรวมผลงาน 5 ปยอนหลงั 

ลาํดับที ่
ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ที่ไดรบัการ

ตีพมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/องักฤษ) 
ชื่อเจาของผลงานและผูรวม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่

จงัหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวา

บทความวจิยันัน้จะไดรบัการตีพมิพสบืเนือ่งจาก

การประชมุวชิาการ หลายครัง้กต็าม 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตารางที ่1.1-11 การดําเนนิงานใหเปนไปตามตวับงชีผ้ลการดาํเนนิงานเพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศึกษาแหงชาต ิ 

                      ประจาํปการศกึษา .......... 

ตวับงชีผ้ลการดําเนนิงาน รายละเอยีดผลการดาํเนนิงาน 
สรปุ 

รายการหลักฐาน 
ผาน ไมผาน 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 
80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดํ า เนินงาน
หลักสูตร 

   

 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

   

 

3. มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

   

 

4. จัดทํารายงานผลการดํา เนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา 
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ตวับงชีผ้ลการดําเนนิงาน รายละเอยีดผลการดาํเนนิงาน 
สรปุ 

รายการหลักฐาน 
ผาน ไมผาน 

5. จัดทํารายงานผลการดํา เนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังปการศึกษา 

   
 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 

   

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยทุธการสอน หรือการประเมินผล
การ เรี ยนรู  จากผลการประเ มินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

   

 

8. อาจารยใหม  (ถามี ) ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน 

   
 

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

   
 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
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ตวับงชีผ้ลการดําเนนิงาน รายละเอยีดผลการดาํเนนิงาน 
สรปุ 

รายการหลักฐาน 
ผาน ไมผาน 

11.  ระดับความพึงพอใจของนัก ศึกษาป
สุ ด ท า ย /บัณ ฑิต ใหม ท่ี มี ต อ คุณภ าพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   

 

12.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
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องคประกอบที ่2 บณัฑติ 

ตวับงชี ้2.2 (ปรญิญาโท) ผลงานของนักศกึษาและผูสาํเรจ็การศึกษาในระดบัปรญิญาโทที่ไดรับการตีพมิพหรือเผยแพร 

ตารางที ่2.2-1 บทความฉบบัสมบรูณทีต่ีพมิพในลกัษณะใดลักษณะหนึง่ ปการศกึษา .............. (คาน้ําหนกั 0.10) 

ลาํดับที ่
ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ที่ไดรบั

การตีพมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ   

(ไทย/องักฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่

จงัหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวา

บทความวจิยันัน้จะไดรบัการตีพมิพสบืเนือ่งจาก

การประชมุวชิาการ หลายครัง้กต็าม 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

     

     

ตารางที ่2.2-2 บทความฉบบัสมบรูณทีต่ีพมิพในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาต ิปการศกึษา ......... (คาน้าํหนัก 0.20) 

ลาํดับที ่

ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ที่ไดรบั

การตีพมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่

จงัหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวา

บทความวจิยันัน้จะไดรบัการตีพมิพสบืเนือ่งจาก

การประชมุวชิาการ หลายครัง้กต็าม 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

     

     

 

 

หนา 192                                               QA_FSFT   

 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตารางที ่2.2-3 บทความฉบบัสมบรูณทีต่ีพมิพในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ ปการศึกษา .......... (คาน้าํหนัก 0.40) 

ลาํดับที ่ ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ที่ไดรบั

การตีพมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่

จงัหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวา

บทความวจิยันัน้จะไดรบัการตีพมิพสบืเนือ่งจาก

การประชมุวชิาการ หลายครัง้กต็าม 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

บทความฉบับสมบรูณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิ

     

     

บทความฉบับสมบรูณที่ตพีิมพในวารสารทางวชิาการทีร่ะดบัชาตไิมอยูในฐานขอมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาวาดวย หลกัเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556แตสถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนมุตัแิละจดัทาํเปนประกาศใหทราบเปนการทัว่ไป 

     

     

ผลงานที่ไดรบัการจดอนสุิทธบิตัร 

ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร  

(ท้ังในประเทศและตางประเทศ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญา 

ออกใหเพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

     

     

 

QA_FSFT หนา 193 
 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตารางที ่2.2-4 บทความที่ตพีิมพในวารสารวชิาการะดบัชาตทิีป่รากฏในฐานขอมลูTCI กลุมที ่2 ปการศึกษา ..........  (คาน้ําหนกั 0.60) 

ลาํดับที ่ ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ที่ไดรบั

การตีพมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่

จงัหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวา

บทความวจิยันัน้จะไดรบัการตีพมิพสบืเนือ่งจาก

การประชมุวชิาการ หลายครัง้กต็าม 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

     

     

ตารางที ่2.2-5 บทความที่ตพีิมพในวารสารวชิาการระดบันานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมลู ปการศกึษา ............  (คาน้าํหนัก 0.80) 

ลาํดับที ่ ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ที่ไดรบั

การตีพมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่

จงัหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวา

บทความวจิยันัน้จะไดรบัการตีพมิพสบืเนือ่งจาก

การประชมุวชิาการ หลายครัง้กต็าม 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

บทความทีต่ีพิมพในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาวาดวย หลกัเกณฑการพจิารณาวารสาร

ทางวชิาการสาํหรบัการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556แตสถาบนันาํเสนอสภาสถาบนัอนมุัตแิละจดัทาํเปนประกาศใหทราบเปนการทัว่ไป 

     

     

บทความทีต่ีพิมพในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที ่1 

     

หนา 194                                               QA_FSFT   

 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ลาํดับที ่ ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ที่ไดรบั

การตีพมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่

จงัหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวา

บทความวจิยันัน้จะไดรบัการตีพมิพสบืเนือ่งจาก

การประชมุวชิาการ หลายครัง้กต็าม 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

     

ตารางที ่2.2-6 บทความที่ตพีิมพในวารสารวชิาการระดบันานาชาติทีป่รากฏในฐานขอมลูระดับนานาชาต ิปการศึกษา ............ (คาน้าํหนัก 1.00) 

ลาํดับที ่

ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ที่ไดรบั

การตีพมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่

จงัหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวา

บทความวจิยันัน้จะไดรบัการตีพมิพสบืเนือ่งจาก

การประชมุวชิาการ หลายครัง้กต็าม 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

บทความทีต่ีพิมพในวารสารวชิาการระดบันานาชาติทีป่รากฎในฐานขอมลูระดบันานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 

     

     

ผลงานที่ไดรบัการจดสทิธบิตัร 

ลําดับท่ี 

ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร  

(ท้ังในประเทศและตางประเทศ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม 
วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญา 

ออกใหเพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

     

     

QA_FSFT หนา 195 
 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

องคประกอบที ่4 อาจารย 

ตวับงชีท้ี ่4.2 คุณภาพอาจารย 

ตารางที ่4.2-1 บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบรูณที่ตพีิมพในรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ ปปฏทิิน ..............  (คาน้าํหนกั 0.20) 

ลาํดับที ่

ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ที่ไดรบั

การตีพมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่

จงัหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวา

บทความวจิยันัน้จะไดรบัการตีพมิพสบืเนือ่งจาก

การประชมุวชิาการ หลายครัง้กต็าม 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

บทความวจิยัฉบับสมบรูณที่ตพีิมพในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

     

     

บทความวชิาการฉบบัสมบรูณทีต่ีพมิพในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตารางที ่4.2-2 บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบรูณที่ตพีิมพ และผลงานทีไ่ดรบัการจดอนสุิทธบิตัรปปฏทินิ .............. (คาน้าํหนัก 0.40) 

ลาํดับที ่

ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ที่ไดรบั

การตีพมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่

จงัหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวา

บทความวจิยันัน้จะไดรบัการตีพมิพสบืเนือ่งจาก

การประชมุวชิาการ หลายครัง้กต็าม 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

บทความวจิยัฉบับสมบรูณที่ตพีิมพในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ

     

     

บทความวชิาการฉบบัสมบรูณทีต่ีพมิพในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิ

     

     

บทความวจิยัฉบับสมบรูณที่ตพีิมพในวารสารทางวชิาการทีไ่มอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบนันําเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนมุตัิและจัดทาํเปนประกาศใหทราบเปนการทัว่ไป 

และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนันบัแตวนัที่ออกประกาศ 

     

     

     

บทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในวารสารทางวชิาการที่ไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบนันําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมตัิและจัดทาํเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและ

แจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนันับแตวนัที่ออกประกาศ 

     

     

QA_FSFT หนา 197 
 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ลาํดับที ่

ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ที่ไดรบั

การตีพมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่

จงัหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวา

บทความวจิยันัน้จะไดรบัการตีพมิพสบืเนือ่งจาก

การประชมุวชิาการ หลายครัง้กต็าม 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

ผลงานที่ไดรบัการจดอนสุิทธบิตัร 

ลําดับท่ี 

ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร  

(ท้ังในประเทศและตางประเทศ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม 
วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญา 

ออกใหเพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

     

     

     

ตารางที ่4.2-3 บทความวจิยัหรือบทความวชิาการทีต่ีพมิพในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที ่2 ปปฏทิิน .............. (คาน้าํหนกั 0.60) 

ลาํดับที ่ ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ที่ไดรบั

การตีพมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่

จงัหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวา

บทความวจิยันัน้จะไดรบัการตีพมิพสบืเนือ่งจาก

การประชมุวชิาการ หลายครัง้กต็าม 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

     

     

หนา 198                                               QA_FSFT   

 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ลาํดับที ่ ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ที่ไดรบั

การตีพมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่

จงัหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวา

บทความวจิยันัน้จะไดรบัการตีพมิพสบืเนือ่งจาก

การประชมุวชิาการ หลายครัง้กต็าม 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

     

บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

     

     

     

     

ตารางที ่4.2-4 บทความวจิยัหรือบทความวชิาการทีต่ีพมิพในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมลู ปปฏทินิ ..............(คาน้าํหนกั 0.80) 

ลาํดับที ่

ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ที่ไดรบั

การตีพมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ   

(ไทย/องักฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่

จงัหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวา

บทความวจิยันัน้จะไดรบัการตีพมิพสบืเนือ่งจาก

การประชมุวชิาการ หลายครัง้กต็าม 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

บทความวจิยัที่ตพีิมพในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมลูตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนาํเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนมุตัิและจดัทาํเปนประกาศใหทราบเปนการ

ทัว่ไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนันบัแตวนัทีอ่อกประกาศ 

     

     

     

QA_FSFT หนา 199 
 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ลาํดับที ่

ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ที่ไดรบั

การตีพมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ   

(ไทย/องักฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่

จงัหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวา

บทความวจิยันัน้จะไดรบัการตีพมิพสบืเนือ่งจาก

การประชมุวชิาการ หลายครัง้กต็าม 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

บทความวชิาการทีต่ีพิมพในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่มอยูในฐานขอมลูตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดทาํเปนประกาศใหทราบเปนการ

ทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแตวนัที่ออกประกาศ 

     

     

บทความวจิยัที่ตพีิมพในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที ่1 

     

     

บทความวชิาการทีต่ีพิมพในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอมลูTCI กลุมที ่1 

     

     

 

 

 

 

หนา 200                                               QA_FSFT   

 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตารางท่ี 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ และไดรับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      

                  ปปฏิทิน ....... ....... (คาน้ําหนัก 1.00) 

ลําดับท่ี 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/

จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 

แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

     

     

บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

     

     

ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร    

ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและตางประเทศ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาออก

ใหเพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

     

QA_FSFT หนา 201 
 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ลําดับท่ี 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/

จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 

แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

     

ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 

ลําดับท่ี ชือ่ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ท่ีผานประเมิน 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

     

     

     

ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

ลําดับท่ี ชือ่ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจาของผลงานและผูรวม หนวยงานท่ีวาจาง 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

     

     

     

หนา 202                                               QA_FSFT   

 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ลําดับท่ี 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/

จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 

แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

ลําดับท่ี 
ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและ

ไดรับการจดทะเบียน 
ชื่อเจาของผลงานและผูรวม 

วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาออก

ใหเพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

     

     

     

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ท่ีผานประเมิน 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

     

     

     

     

QA_FSFT หนา 203 
 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ลําดับท่ี 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/

จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 

แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ท่ีผานประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 204                                               QA_FSFT   

 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตารางท่ี 4.2-6 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพร ปปฏิทิน .............. 

ลําดับท่ี ช่ืองานสรางสรรค ช่ือเจาของผลงานและผูรวม แหลงเผยแพร 

หลักฐาน 

/ตาราง

ประกอบ 

งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online (คาน้ําหนัก 0.20) 

     

     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (คาน้ําหนัก 0.40) 

     

     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60) 

     

     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (คาน้ําหนัก 0.80) 

     

     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ(คาน้ําหนัก 1.00) 

     

     

QA_FSFT หนา 205 
 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

สวนสรปุผลการประเมนิ และทศิทางการพฒันา 

สรปุผลการประเมนิ 

ตารางที ่ A ผลการประเมินรายตวับงชีต้ามองคประกอบคณุภาพ 

ตวับงชีค้ณุภาพ เปาหมาย 

ผลการดาํเนนิงาน 
คะแนนประเมนิ

ของหลกัสตูร

........ 

ตวัตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสดัสวน) ตวัหาร 

องคประกอบที ่1  

ตัวบงชี ้1.1  ผาน  ผาน/ไมผาน 

องคประกอบที ่2 บณัฑติ 

ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

 
  

 

ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญา

ตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ป 

 

 

  
 

ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ

นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทท่ีไดรับ การตีพิมพและหรือ

เผยแพร 

 

 

  
 

องคประกอบที ่3 นกัศกึษา 

ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา     

ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษา 
    

ตัวบงชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา     

องคประกอบที ่4  อาจารย 

ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย     

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย     

ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจํา

หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

 
  

 

ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจาํ     
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ตารางที ่ A ผลการประเมินรายตวับงชีต้ามองคประกอบคณุภาพ 

ตวับงชีค้ณุภาพ เปาหมาย 

ผลการดาํเนนิงาน 
คะแนนประเมนิ

ของหลกัสตูร

........ 

ตวัตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสดัสวน) ตวัหาร 

หลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

  
  

 

ตัวบงชี้ 4.2.4  จํานวนบทความของ

อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับ

การอางอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตร  

  

 

   

ตัวบงชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย     

องคประกอบที ่5  หลักสตูร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
    

ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน     

ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

    

องคประกอบที ่6 สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู 

ตัวบงชี้ 6.1 สิง่สนับสนุนการเรียนรู     

เฉลีย่รวมทุกตวับงชี ้     
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ตารางที ่B  การวเิคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสตูร 

องค 

ประกอบที ่

คะแนน 

ผาน 

จาํนวน

ตวับงชี ้

I 

ปจจยันาํเขา 

P 

กระบวนการ 

O 

ผลลพัธ 

คะแนน

เฉลีย่ 

ผลการประเมนิ 
0.01–2.00 ระดบัคณุภาพนอย 
2.01–3.00 ระดบัคณุภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดบัคณุภาพด ี
4.01–5.00 ระดบัคณุภาพดมีาก 

1 : การกํากับมาตรฐาน ผาน/ไมผานการประเมิน หลักสตูรได/ไมไดมาตรฐาน 

2 : บัณฑติ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 -6
 

2 - - 2.1 , 2.2  ระดับคณุภาพ..... 

3 : นักศึกษา 3 3.1 , 3.2 , 3.3 - -  ระดับคณุภาพ..... 

4 : อาจารย 3 4.1 , 4.2 , 4.3 - -  ระดับคณุภาพ..... 

5 : หลักสูตร การเรยีนการ

สอน การประเมินผูเรียน 

4 5.1 5.2 , 5.3 , 5.4 -  ระดับคณุภาพ..... 

6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1 - 6.1 -  ระดับคณุภาพ..... 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมนิ     ระดับคณุภาพ..... 

ระดับคณุภาพ

..... 

ระดับคณุภาพ

..... 

ระดับ

คุณภาพ

..... 
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ทิศทางการพฒันา 

ตารางที่ C ประเด็นที่ตองดําเนินการเรงดวน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และเปาหมายการพัฒนา 

ตารางที ่D แผนการพฒันาทีส่อดคลองกบัเปาหมาย 

แผนการพฒันา ระยะสัน้ 

ป 2558 

1 (ยกประเด็น) 

 

 

(ระบุแนวทางการพัฒนา) 

  

แผนการพฒันา ระยะกลาง 

 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 

  

  

แผนการพฒันา ระยะยาว 

 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 

  

  

ประเด็นทีต่องดาํเนนิการเรงดวน 
เปาหมายแผนการพฒันา  

25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 

ระยะสั้น (1-2 ป)      

1 ระบุประเด็น      

      

      

ระยะกลาง (3-5 ป)      

      

      

      

ระยะยาว (5 ป ขึน้ไป)      
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แบบฟอรม 

รายงานการประเมนิตนเอง  

ระดับคณะ 
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รายงานการประเมนิตนเอง 

(Self - Assessment Report : SAR) 

ประจาํปการศกึษา ......... 

( 1 สงิหาคม .......... – 31 พฤษภาคม ...........) 

ระดบัคณะ 

คณะ/วทิยาลยั............................................................. 

 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั 
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คํานาํ 

  คณะ.....................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไดจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา......ฉบับนี้ข้ึน สอดคลองตามมาตรฐาน

และตัวบงชี้คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบงชี้เพ่ิมเติมของมหาวิทยาลัยฯ 

ซ่ึงรายงานฉบับนี้ ประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน การประเมินตนเองตาม

องคประกอบ การสรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ แนวทางการแกไข/ปรับปรุงและพัฒนาตามผล

การประเมินตนเองและขอมูลเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  

  รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดทําข้ึนเปนรายงานผลการดําเนินงานตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพภายในของคณะ.......................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือเสนอตอ

มหาวิทยาลัยและสาธารณชน โดยมีรอบระยะเวลาในการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม ......ถึงวันท่ี 31 

พฤษภาคม .........หากทานผูอานรายงานฉบับนี้มีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคณะ...........

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใหไดมาตรฐานและมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องตอไป 

 

 

 

ชือ่หัวหนาหนวยงาน(.................................................) 

ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน................................................... 
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สารบญั 

 

 

 

 

 

  หนา 
คํานาํ   
บทสรปุผูบรหิาร  
บทที ่1 สวนนาํ  

1.1 ชื่อหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ  
1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค  
1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร  
1.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร ชุดปจจุบัน  
1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน  
1.6 จํานวนนักศึกษา  
1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร  
1.8 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี  
1.9 อัตลักษณ เอกลักษณ หรือวัฒนธรรมของคณะ  

1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา  
บทที ่2 ผลการดาํเนนิงาน   

 องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  
 องคประกอบท่ี 2 การวิจัย  
 องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
 องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
 องคประกอบท่ี Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส  
 องคประกอบท่ี Srivijaya 2 อัตลักษณของ มทร.ศรีวิชัย  
 องคประกอบท่ี Srivijaya 3 คุณภาพของหนวยงานสนับสนุน  
 องคประกอบท่ี Srivijaya 4 สถานศึกษา 3ดี (3D)  

บทที ่3 การสรปุผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
3.1 วิเคราะหผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ ปการศึกษา ........  
3.2 การวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  

ภาคผนวก : รายการขอมูลพ้ืนฐาน Common Data Set  
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บทสรปุผูบรหิาร  

ขอมลูพื้นฐาน  

 ................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

สรปุผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบที ่1 : การผลติบัณฑิต  ผลการประเมนิ ............... ระดบั.................... 

................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................ 

.......................................................................................................................................... ............................... 

องคประกอบที ่2 : การวจิยั  ผลการประเมิน ..................... ระดบั........................   

................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................ 

.........................................................................................................................................................................  

องคประกอบที ่3 : การบริการวชิาการ  ผลการประเมนิ ................ ระดบั.................. 

................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................ 

......................................................................................................................................................................... 
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องคประกอบที ่4 : การทาํนบุาํรงุศลิปะและวฒันธรรม ผลการประเมนิ ............... ระดบั.............. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

องคประกอบที ่5 : การบรหิารจดัการ  ผลการประเมนิ ..................  ระดบั.................... 

................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................ 

.........................................................................................................................................................................  

องคประกอบ Srivijaya  ผลการประเมนิ ................... ระดบั................ 

 ................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะหตามองคประกอบ

คุณภาพ 

องคประกอบที ่ 1 :  .......................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

องคประกอบที ่ 2 :  ......................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

องคประกอบที ่ 3 :  ......................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

องคประกอบที ่ 4 :  ......................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

องคประกอบที ่ Sr iv i j aya : ........................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

แนวทางพฒันาเรงดวน  

1) ............................................................................................................................................ 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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บทที ่1 สวนนาํ 

1.1 ชือ่หนวยงาน ทีต่ัง้ และประวตัิความเปนมาโดยยอ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ปรชัญา ปณธิาน เปาหมายและวัตถปุระสงค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบรหิาร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 รายชื่อผูบรหิาร กรรมการบรหิาร ชดุปจจบุนั 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

QA_FSFT หนา 217 
 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

1.5 หลกัสตูรและสาขาวชิาทีเ่ปดสอน 

ในปการศึกษา .............ชือ่คณะ...............................มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดการเรียนการสอน 

…………ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จํานวน ......... หลักสูตร  ปริญญาตรี จํานวน ......... หลักสูตร  

และปริญญาโท จํานวน............. หลักสูตร  รวมท้ังสิ้น  .................   หลักสูตร โดยหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญา

โทเปนหลักสูตร TQF ท้ังหมด รวม ................... หลักสูตร  หลักสูตร มคอ.1  มาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชา 

จํานวน.............หลักสูตร โดยจําแนกตามหนวยงานท่ีจัดการเรียนการสอนดังนี ้

หนวยงาน 
จาํนวนหลักสตูรและสาขาทีเ่ปดสอน 

ปวส. ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 

ชือ่คณะ................................     

 

หลักสตูร/สาขาวชิา ระดบัการศกึษา 

ปวส. ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

     

     

1.6 จาํนวนนักศึกษา 

ปการศึกษา 2557  ชื่อคณะ................... มหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาใหม จํานวน........คน 

นักศึกษาท้ังหมด จํานวน............คน และนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน...........คน ดังนี้ 

จาํนวนนักศกึษาทีส่าํเรจ็การศกึษา 

ปการศกึษา.....(กอนปประเมนิ 1 ป) 

จาํนวนนักศกึษาใหม  

ปการศกึษา ...........(ปประเมนิ) 

จาํนวนนักศกึษาทั้งหมด  

ปการศกึษา ...... (ปประเมนิ) 

ปวส. ปรญิญา

ตร ี

ปรญิญา

โท 
รวม 

ปวส. ปรญิญา

ตร ี

ปรญิญา

โท 
รวม 

ปวส. ปรญิญา

ตร ี

ปรญิญา

โท 
รวม 

            

ขอมลู ณ วนัที ่............................................อางอิงขอมลูจาก.................................................................... 

(แสดงกราฟประกอบ) 
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1.7 จาํนวนอาจารยและบคุลากร 

ปการศึกษา 2557  ชือ่คณะ................... มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารยประจํา ดังนี้ 

จาํนวนอาจารยประจาํ คณุวฒุ ิ ตาํแหนงทางวิชาการ 

ทั้ง 

หมด 

ลา 

ศกึษาตอ 

ปฏบิตังิานจรงิ 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม 
กลุม

วิทยฯ 

กลุม

มนุษย 

กลุม

วิทยฯ 

กลุม

มนุษย 

กลุม

วิทยฯ 

กลุม

มนุษย 

      
         

   

ขอมลู ณ วนัที ่............................................อางอิงขอมลูจาก.................................................................... 

 

(แสดงกราฟประกอบ) 

 

1.8 ขอมลูพืน้ฐานโดยยอเกีย่วกับงบประมาณ และอาคารสถานที ่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.9 อัตลกัษณ เอกลกัษณ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.10 ผลการปรบัปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปทีผ่านมา 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการปทีผ่านมา แนวทางปรบัปรุง/พฒันาจากขอเสนอแนะ 
องคประกอบที ่..........................................  
 
 
 
 
 
 

 

องคประกอบที ่.......................................... 
 
 
 
 
 
 

 

องคประกอบที ่.......................................... 
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บทที ่2 ผลการดาํเนนิงาน 

คําอธิบาย:  เกณฑการประเมินระดับคณะ ประกอบดวย  ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และ

เพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีดําเนินการในระดับคณะจํานวนรวม 13 ตัวบงชี้ของ สกอ. และเพ่ิมเติมตัวบงชี้ของ

มหาวิทยาลัย 11 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

องคประกอบในการประกนั
คุณภาพคณะ 

ตวับงชี ้ ประเด็นพจิารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ี
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจาํ 

 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท้ังภายในและ
ภายนอกตอจํานวนอาจารย
ประจาํและนักวิจัย 

 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

ผลงานวิชาการทุกประเภทตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ 
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบนัและเอกลักษณของคณะ 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

 5.2 ระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส Srivijaya 1.1 การมีสวนรวมในการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

QA_FSFT หนา 221 
 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

องคประกอบในการประกนั
คุณภาพคณะ 

ตวับงชี ้ ประเด็นพจิารณา 

ดําเนินกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  

Srivijaya 2 อัตลักษณ 
มทร.ศรีวิชัย 

Srivijaya 2.1 ระบบกลไกพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลใหเปนนักปฏิบัติ (Hands-on) 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

Srivijaya 2.2 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนใชทักษะท่ีมีเทคโนโลยี
เปนฐาน (Technology Based 
Education-Training) 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

Srivijaya 2.3 มีระบบและกลไกการ
สรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 
(Professional Oriented) ใหกับ
นักศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

Srivijaya 2.4 งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน
หรือเพ่ือทองถ่ิน 

รอยละของโครงการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพ้ืนฐานของภูมิ
ปญญาทองถ่ินหรือเพ่ือทองถ่ิน 

Srivijaya 2.5 การสืบสานโครงการ
พระราชดําริ 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

Srivijaya 3 คุณภาพของ
หนวยงานสนับสนุน 

Srivijaya 3.1 มีระบบและกลไกในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

Srivijaya 3.2 ระดับความสําเร็จในการ
ลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานบริการ 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

Srivijaya 3.3 รอยละของระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

Srivijaya 4 สถานศึกษา 3
ดี (3D) (นโยบายรัฐ) 

Srivijaya 4.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

Srivijaya 4.2 ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตคติท่ีดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคท้ัง 3 ดาน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D)  
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องคประกอบที ่1 การผลติบณัฑติ 
ตวับงชีท้ี ่1.1 : ผลการบรหิารจดัการหลักสตูรโดยรวม 
ชนดิของตวับงชี ้ : ผลลัพธ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
คําอธบิายตวับงชี ้ :     
          ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ี
คณะรับผิดชอบ 

 

ผลการดาํเนนิงานและการประเมินตนเอง  

คณะ.....................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดการเรียนการสอน ............ ระดับ คือ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน .......... หลักสูตร  ปริญญาตรี จํานวน ........... หลักสูตร และ

ปริญญาโท จํานวน ............... หลักสูตร รวมท้ังสิ้น ............... หลักสูตร โดยในการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีการดําเนินการในระดับการศึกษา 2 ระดับ คือระดับปริญญาตรีและระดับ

ปริญญาโท ตามเกณฑการบริหารจัดการหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  

 ปการศึกษา ........... มีการประเมินในระดับหลักสูตรท้ังสิ้น ............. หลักสูตร เปนหลักสูตรท้ังหมดท่ี

คณะรับผิดชอบ และมีผลรวมคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร จํานวน ............... คิดคะแนนท่ีได.......... 

จากผลการประเมินมีหลักสูตรท่ีเปนไปตามมาตรฐาน จํานวน ........... หลักสูตร (แยกเปนระดับปริญญาตรี 

จํานวน ........... หลักสูตรและระดับปริญญาโท จํานวน............... หลักสูตร) และหลักสูตรไมไดมาตรฐาน 

จํานวน ............ หลักสูตร (แยกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน ............ หลักสูตรและระดับปริญญาโท จํานวน 

.......... หลักสูตร) 

ผลการคํานวณ 
ขอมลูพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ 

จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด   

--ระดับปริญญาตรี   

--ระดับปริญญาโท   

จํานวนหลักสูตรท่ีผานการกํากับมาตรฐาน   

ระดับปริญญาตร  ี  

ระดับปริญญาโท   

จํานวนหลักสูตรท่ีไมผานการกํากับมาตรฐาน   

ระดับปริญญาตร  ี  

ระดับปริญญาโท   

คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม  
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ตารางที ่1.1-1 แสดงคะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้พัฒนาของแตละหลักสูตรในคณะ ท่ีคณะรับผิดชอบ 

ที ่ หนวยงาน / สาขาวชิา 

ผลการประเมินใน

องคประกอบที ่1 

(หลกัสตูรเปนไป

ตามมาตรฐาน/

หลักสตูรไมได

มาตรฐาน) 

คะแนนเฉลีย่ 

ของตวับงชี้พฒันา 

ในองคประกอบที ่

2-6 ในระดับ

หลักสตูร 

ระดบั

คุณภาพ 

คณะ............................................. มีจาํนวนหลักสตูร  .............  หลกัสตูร   ………………….. ……………….. 

     

     

     

     

     

คะแนนเฉลีย่ ............ ............ 

ผลรวมของคาคะแนนประเมนิของทุกหลกัสูตรทั้งหมดทีเ่ปดสอน ............../.......... 
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ตารางที ่1.1-2 การกาํกบัใหเปนไปตามมาตรฐาน (ตวับงชี ้1.1 ระดบัหลักสตูร)  หลักสตูรระดบัปรญิญาตร ี

เกณฑการประเมนิ 

ผลการประเมนิ (ทาํเครือ่งหมาย หรอื ) 

สาข

 

สาข

 

สาข

 

สาข

 

สาข

 

สาข

 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร       
2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร       

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด       
ผลการประเมิน  

หรือ 
 

     

หมายเหต ุ ผลการประเมิน กรณี เคร่ืองหมาย แสดงถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และ  แสดงถึงหลักสูตรไมไดมาตรฐาน  
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ตารางที ่1.1-3 การกาํกบัใหเปนไปตามมาตรฐาน (ตวับงชี ้1.1 ระดบัหลักสตูร)  หลักสตูรระดบัปรญิญาโท 

เกณฑการประเมนิ 

ผลการประเมนิ (ทาํเครือ่งหมาย หรอื ) 

สาข

 

สาข

 

สาข

 

สาข

 

สาข

 

สาข

 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร       
2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร       
3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร       
4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน       
5 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ี

ปรึกษาการคนควาอิสระ 
      

6 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)       
7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ         
8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา       
9 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
      

10 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

      

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด       
 ผลการประเมิน  

หรือ 
 

     

หมายเหต ุผลการประเมิน กรณี เคร่ืองหมาย แสดงถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และ  แสดงถึงหลักสูตรไมไดมาตรฐาน  

เกณฑการประเมนิ  
: คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

สตูรการคาํนวณ 

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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หมายเหต ุ  

หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับ 

อุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงานผล

การรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 

แทนคา 

1. ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (1)  
2. จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ  (2)  

คะแนนเฉลีย่  (1) ÷ (2)  

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

…………… คะแนน …………… คะแนน …………… คะแนน บรรลุเปาหมาย/ 

ไมบรรลุเปาหมาย 
 

เอกสารหลกัฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

IED-1.1-01 เลมรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ……….. 
  
  
  
หมายเหต ุ: 1. กรณีท่ีตัวบงช้ีเปนผลลัพธ และปจจัยนําเขา ใหกําหนดหมายเลขเอกสาร ดังน้ี 

         ช่ือยอคณะเปนภาษาอังกฤษ-ช่ือตัวบงช้ี-ลําดับเอกสาร 

  ตัวอยาง  IED-1.1-01 

  * ยกเวนการอางถึงเอกสารในตัวบงช้ีกระบวนการ ใหยกช่ือหมายเลขเอกสารของตัวบงช้ีน้ันได 

   2. กรณีท่ีตัวบงช้ีเปนกระบวนการ ใหกําหนดหมายเลขเอกสาร ดังน้ี 

       ช่ือยอคณะเปนภาษาอังกฤษ-ช่ือตัวบงช้ี-เกณฑขอท่ี-ลําดับเอกสาร  

      ตัวอยาง  IED-4.1-1-01 

  * ยกเวนการอางถึงเอกสารในตัวบงช้ีผลลัพธและปจจัยนําเขาใหยกช่ือหมายเลขเอกสารของตัวบงช้ีน้ันได 
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ตวับงชีท้ี ่1.2 : รอยละของอาจารยประจาํคณะทีม่ีคณุวฒุปิริญญาเอก 
ชนดิของตวับงชี ้ : ปจจัยนําเขา 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
คําอธบิายตวับงชี ้ :       
          การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและ
ความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในกรผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตร 

ตารางที ่1.2-1 จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จาํนวนอาจารยตามคณุวฒุกิารศกึษา หนวยวดั 
ปการศกึษา 

......... 

อาจารยวุฒิปรญิญาตร ี คน  
อาจารยวุฒิปรญิญาโท คน  
อาจารยวุฒิปรญิญาเอก คน  
รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) คน  
รอยละของอาจารยวุฒิปรญิญาตร ี รอยละ  
รอยละของอาจารยวุฒิปรญิญาโท รอยละ  
รอยละของอาจารยวุฒิปรญิญาเอก รอยละ  

 

ผลการคํานวณ 

ขอมลูพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ   

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา  

 
 

หมายเหต ุ:   

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา

ภายในรอบปการศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ี

บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาการนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาตอ ในกรณีท่ีมีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําชี้แจง

เก่ียวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ดังนี้ 
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 9-12 เดือน    คิดเปน 1 คน 

 6  เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน  คิดเปน 0.5 คน 

 นอยกวา 6เดือน    ไมสามารถนํามานับได 

เกณฑการประเมนิ :  
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 

เกณฑเฉพาะสถาบนักลุม ข และ ค 2  

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  

= รอยละ 40 ข้ึนไป 

สตูรการคาํนวณ 

 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  ตามสูตร 

 จํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

 
 จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด  

 

 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได= 
 รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 
 

 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  

แทนคา 

1. จํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  (1)  
2. จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด  (2)  
3. รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (3)   

((1) ÷ (2)) x 100 
 

4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได  
((3) ÷ 40 ) x 5 

 

ดังนัน้ คะแนนที่ได เทากบั  
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ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

รอยละ ……… รอยละ................ ................คะแนน 

บรรลุ

เปาหมาย/ไม

บรรลุเปาหมาย 

 

เอกสารหลกัฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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ตวับงชีท้ี ่1.3 : รอยละของอาจารยประจาํคณะทีด่าํรงตาํแหนงทางวชิาการ 
ชนดิของตวับงชี ้ : ปจจัยนําเขา 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
คําอธบิายตวับงชี ้ :    
      สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารย
ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือ
นําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปน
สิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

ตารางที ่1.3-1 จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนงวิชาการ (นับรวมลาศึกษาตอ) 

ผลการคํานวณ 

ขอมลูพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ   

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย   

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย   

รวมอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน)  

รอยละอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ  
 

เกณฑการประเมนิ :  
        โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบนักลุม ข และ ค 2  

     คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ

ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

สตูรการคาํนวณ 

 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
x 100 

 
 จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด  

 

 

QA_FSFT หนา 231 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=102
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=107
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=111
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=115
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=119


 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนนท่ีได   

คะแนนท่ีได= 
 รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

x 5 
 

 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  

แทนคา 

1. จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  (1)  
2. จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด  (2)  
3. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (3)   

((1) ÷ (2)) x 100 
 

4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได  
((3) ÷ 60 ) x 5 

 

ดังนัน้ คะแนนที่ได เทากบั  

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

รอยละ ....... รอยละ ....... ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุเปาหมาย 

 

เอกสารหลกัฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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ตวับงชีท้ี ่1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
ชนดิของตวับงชี ้ : ปจจัยนําเขา 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
คําอธบิายตวับงชี ้ :      
      ปจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดสวนของนักศึกษาตอ
อาจารยท่ีจะตองสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมท้ังมีความเชื่อมโยง
ไปสูการวางแผนตางๆ เชน การวางอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย เปาหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะจึงควร
มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในสัดสวนท่ีเหมาะสม 
เกณฑกาประเมิน :  
      ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนดเปน
คะแนน 5 
           ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานใหคํานวนหาคาความ
แตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐานและนําคาความแตกตางมา
พิจารณาดังนี้ 
    คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 
20 กําหนดเปนคะแนน 0 
    คาความแตกตางของนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 0.01 
และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพ่ือเปนคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ  
 

สตูรการคาํนวณจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา 

1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหวาง
จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอดป
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมี
สูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 SCH  =    Σnici        

 เม่ือ  ni =    จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i      

       ci =    จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i   

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอป (FTES)  = 

 Student Credit Hours (SCH) ท้ังป  

 จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการ
ลงทะเบียนในระดบัปริญญานั้นๆ 

 

   การปรบัจาํนวนในระหวางปริญญาตรแีละบณัฑติศกึษา      ใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทาในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาตออาจารยประจํา 
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นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

สดัสวนจาํนวนนกัศกึษาเตม็เวลาตออาจารยประจาํหลักสตูรแยกตามกลุมสาขา 

กลุมสาขา 
สดัสวนจาํนวนนกัศกึษาเตม็

เวลาตออาจารยประจาํ 
1.วิทยาศาสตรสุขภาพ 
   -แพทยศาสตร 
   -พยาบาลศาสตร 

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

2.วิทยาศาสตรกายภาพ 20 : 1 

3.วิศวกรรมศาสตร 20 : 1 

4.สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 8 : 1 

5.เกษตร ปาไมและประมง 20 : 1 
6.บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเท่ียวเศรษฐศาสตร 25 : 1 

7.นิติศาสตร 50 : 1 

8.ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30 : 1 

9.ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 8 : 1 
10.สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25 : 1 

การคิดคะแนน 

1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนรอยละ ดังสูตร 

 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีเปนจริง – สัดสวนจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน X 100 
 

 สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน  

2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนน ดังนี้ 

 2.1) คารอยละท่ีนอยกวาหรือเทากับรอยละ 0    คิดเปน 5 คะแนน 

 2.2) คารอยละท่ีมากกวาหรือเทากับรอยละ   20    คิดเปน 0 คะแนน 

 2.3) คารอยละท่ีมากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้ 
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คะแนนท่ีได = 5- 
(คารอยละท่ีคํานวณไดจาก 2.3) 

 
 

4  
 

แทนคา    

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง อยูในกลุมสาขาเกษตร ปาไมและประมง สัดสวนจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา 20 : 1 

 1 สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยอาจารยประจําท่ีเปนจริง .............. :............. 

 2. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน …….... : …………. 

 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางดานประมง = 20 

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน  

=  
…………-20 

X100  = รอยละ ……………  ไดคะแนน ……… คะแนน 
20 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

รอยละ.......... รอยละ.......... .............คะแนน 
บรรลุ/ไมบรรลุ

เปาหมาย 

 

เอกสารหลกัฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

  
  

 

 

 

 

 

 

QA_FSFT หนา 235 
 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตวับงชีท้ี ่1.5 : การบรกิารนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี
ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
คําอธบิายตวับงชี ้ :    
      คณะควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนกับนักศึกษาเพ่ือ
การดํารงชีวิตอยางมีความสุขและคุมคาในระหวางการใชชีวิตในคณะ ตั้งแตการใหคําปรึกษา ท้ังดานวิชาการ
และการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ  
การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา โดยการ
ใหบริการท้ังหมดตองใหความสําคัญกับการบริการท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชนแกผูรับบริการอยางแทจริง 

เกณฑการประเมนิ:  6 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

ผลการดาํเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแก
นักศึกษาในคณะ 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
     คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการ..................จากคะแนนเต็ม 5 

FSFT-1.5-1-01 ชื่อเอกสาร.... 

 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
     คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ

FSFT-1.5-2-01 ชื่อเอกสาร.... 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

จัดบริการ..................จากคะแนนเต็ม 5 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จ

การศึกษาแกนักศึกษา 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
     คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการ..................จากคะแนนเต็ม 5 

 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใน
ขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 
     ขอ 1 คะแนน..................จากคะแนนเต็ม 5 
     ขอ 2 คะแนน..................จากคะแนนเต็ม 5 
     ขอ 3 คะแนน..................จากคะแนนเต็ม 5 
        เฉลี่ยท้ัง 3 ขอ ..........คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

 

 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการประเมินสูงข้ึน
หรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในสายอาชีพแกศิษย
เกา 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

......ขอ ........ขอ ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ 

ไมบรรลุเปาหมาย 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตวับงชีท้ี ่1.6 : กจิกรรมนกัศกึษาระดับปรญิญาตร ี
ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
คําอธบิายตวับงชี ้ :      
      คณะตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยคณะและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการ
พัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค            
ท่ีประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ี            
คณะ สถาบัน และสภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และ
นําหลัก PDSA (Plan, Do, Study, Act) ไปใชในชีวิตประจําวันเปนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางยั่งยืน 

เกณฑการประเมนิ:  6  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

ผลการดาํเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 
 
 
 
 
 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนและการ
จัดกิจกรรม 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรม
ท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ให
ครบถวน ประกอบดวย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

(3) ทักษะทางปญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

......ขอ ........ขอ ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุเปาหมาย 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

องคประกอบที ่2  การวจิยั 

ตวับงชีท้ี ่2.1 : ระบบและกลไกการบรหิารและพฒันางานวจิยัหรอืงานสรางสรรค 
ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
คําอธบิายตวับงชี ้ :     
      สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
ท่ีกําหนดไว ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันใหกับบุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซ่ึง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญ
และกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

เกณฑการประเมนิ:  6  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

ผลการดาํเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
นําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ประเด็นตอไปนี้                                                                                                                                                     
     -หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค  หรือ
หนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

     -หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
     -สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ 
     -กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสราง
ขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 
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มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

......ขอ ........ขอ ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ 

ไมบรรลุเปาหมาย 
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ตวับงชีท้ี ่2.2 : เงนิสนับสนนุงานวจิยัและงานสรางสรรค 
ชนดิของตวับงชี ้ : ปจจัยนําเขา  (ปงบประมาณ) 
การคิดรอบป : ปงบประมาณ ........(ปประเมิน + 1 ป) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
คําอธบิายตวับงชี ้ :  

ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ 
เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและ
ท่ีไดรับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน  

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ท่ี
สําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย  
มทร.ศรวีชิยั เปนสถาบนักลุม ค2 จําแนกเปน 2 กลุมสาขาวชิา ที่ทาํการเปดสอน ดงันี ้

 1. กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 2. กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

ตารางที ่2.2-1 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จําแนกตามสาขาวิชา 

ขอมลูพื้นฐาน 
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ  

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  

คาคะแนนเฉลี่ยรายกลุม  
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เกณฑการประเมนิ: 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํ เปนคะแนน ระหวาง 0 – 5 

สตูรการคาํนวณ 

1. คํานวณจาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารย ประจาํและนักวิจัยประจํา  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 

  2. แปลงคาจํานวนเงินท่ีคํานวณไดใน ขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  

x 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

สรปุคะแนนทีไ่ดในระดบัคณะวชิา 

คะแนนท่ีไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 

หมายเหต ุ: 

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวม

ผูลาศึกษาตอ 

2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้นๆ 

ไมใชจํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ 

หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมมี 

หลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

4. การนับจาํนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามในสัญญา

รับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัย

เปนผูดําเนินการ 
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ผลการดาํเนนิงาน 

คณะ/หนวยงาน จาํนวน
อาจารย

และ
นกัวจิยัที่
ปฏบิตังิาน
จริง    (ป

การ 
ศกึษา

2559) 

จาํนวนเงนิสนบัสนนุภายใน 
รวมจาํนวน

เงนิสนบัสนนุ
ภายใน 

 

จาํนวนเงนิ
สนบัสนนุ
ภายนอก
สถาบนั 

รวมจาํนวนเงนิ
สนบัสนนุภายใน 

+จาํนวนเงนิ
สนบัสนนุ

ภายนอกสถาบนั 

เงนิสนบัสนนุ
งานวจิยัและงา

สรางสรรค
ภายในและ

ภายนอกสถาบ
ตอจาํนวน

อาจารยประจ  

 
 

งบประมาณ
แผนดนิ 

เงนิรายได 

คณะวิทย-ประมง         
รวม         

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

......คะแนน ..................คะแนน ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ 

ไมบรรลุเปาหมาย 

 

เอกสารหลกัฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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ตวับงชีท้ี ่2.3 : ผลงานวชิาการของอาจารยประจาํและนกัวจิยัประจํา 
ชนดิของตวับงชี ้ : ผลลัพธ 
การคิดรอบป : ปปฏิทิน ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
คําอธบิายตวับงชี ้ :    

ผลงานวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึน
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา 
สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงาน
วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยท่ี
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  

ผลการดาํเนนิงาน 

ขอมลูพืน้ฐาน 

  

คณะ.................. 

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

        จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ  

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  

ผลงานวิชาการ คานํ้าหนัก 0.2 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน

สบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ ระดับชาต ิ

 

ผลงานวิชาการ คานํ้าหนัก 0.4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ ห ร ือ ท ี่ใ น

ว า ร ส า ร ว ิช า ก า ร ร ะ ด ับ ช า ต ิท ี่ไ ม อ ย ูใ น ฐ า น ข อ ม ูล  ต า ม ป ร ะ ก า ศ  ก .พ . อ  

ห ร ือ ร ะ เ บ ีย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ ุด ม ศ ึก ษ า ว า ด ว ย  ห ล ัก เ ก ณ ฑ ก า ร

พ ิจ า ร ณ า ว า ร ส า ร ท า ง ว ิช า ก า ร ส ํา ห ร ับ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น ท า ง ว ิช า ก า ร  

พ .ศ .  2 5 5 6  แ ต ส ถ า บ ัน น ํา เ ส น อ ส ภ า ส ถ า บ ัน อ น ุม ัต ิแ ล ะ จ ัด ท ํา เ ป น

ป ร ะ ก า ศ ใ ห ท ร า บ เ ป น ก า ร ท ั่ว ไ ป  แ ล ะ แ จ ง ใ ห  ก พ อ . / ก ก อ .  ท ร า บ ภ า ย ใ น  
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3 0  ว ัน  น ับ แ ต ว ัน ท ี่อ อ ก ป ร ะ ก า ศ  

-  ผ ล ง า น ท ี่ไ ด ร ับ ก า ร จ ด อ น ุส ิท ธ ิบ ัต ร  

ผลงานวิชาการ คานํ้าหนัก 0.6 

- บ ท ค ว า ม ว ิจ ัย ห ร ือ บ ท ค ว า ม ว ชิ า ก า ร ท ี่ม ีก า ร ต ีพ ิม พ ใ น ว า ร ส า ร ว ิช า ก า ร ท ี่

ป ร า ก ฏ ใ น ฐ า น ข อ ม ูล  TCI  กลุมท่ี 2 

 

ผลงานวิชาการ คานํ้าหนัก 0.8 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบั

นานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลต า ม ป ร ะ ก า ศ  ก .พ . อ  ห ร ือ ร ะ เ บ ีย บ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ ุด ม ศ ึก ษ า ว า ด ว ย  ห ล ัก เ ก ณ ฑ ก า ร พ ิจ า ร ณ า ว า ร ส า ร ท า ง

ว ิช า ก า ร ส ํา ห ร ับ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น ท า ง ว ิช า ก า ร  พ .ศ .  2 5 5 6  แ ต ส ถ า บ ัน

น ํา เ ส น อ ส ภ า ส ถ า บ ัน อ น ุม ัต ิแ ล ะ จ ัด ท ํา เ ป น ป ร ะ ก า ศ ใ ห ท ร า บ เ ป น ก า ร ท ั่ว ไ ป  

แ ล ะ แ จ ง ใ ห  ก พ อ . / ก ก อ .  ท ร า บ ภ า ย ใ น  3 0  ว ัน  น ับ แ ต ว ัน ท ี่อ อ ก ป ร ะ ก า ศ  

( ซ ึ่ง ไ ม อ ย ูใ น  Beall’s list) ห ร ือ ต ีพ ิม พ ใ น ว า ร ส า ร ว ิช า ก า ร ท ี่ป ร า ก ฏ ใ น

ฐ า น ข อ ม ูล  TCI ก ล ุม ท ี่ 1  

 

ผลงานวิชาการ คานํ้าหนัก 1.0 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตีท่ีปรากฏในฐานขอมูลร ะ ด ับ น า น า ช า ต ิต า ม ป ร ะ ก า ศ  

ก .พ .อ .  ห ร ือ ร ะ เ บ ีย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ ุด ม ศ ึก ษ า ว า ด ว ย  ห ล ัก เ ก ณ ฑ 

ก า ร พ ิจ า ร ณ า ว า ร ส า ร ท า ง ว ิช า ก า ร ส ํา ห ร ับ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น ท า ง

ว ิช า ก า ร  พ .ศ .  2 5 5 6   

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว 

- ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการ 

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตาํแหนงทางวิชาการ 

 

ผลงานสรางสรรค คานํ้าหนัก 0.2 

- งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

 

ผลงานสรางสรรค คานํ้าหนัก 0.4  
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- งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

ผลงานสรางสรรค คานํ้าหนัก 0.6 

- ง า น ส ร า ง ส ร ร ค ท ี่ไ ด ร ับ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ใ น ร ะ ด ับ ช า ต ิ 
 

ผลงานสรางสรรค คานํ้าหนัก 0.8 

- งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

 

ผลงานสรางสรรค คานํ้าหนัก 1.0 

- งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

ลาํดับ รายการ ผลการดาํเนนิงาน 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรฯ  

1 
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและงาน

สรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

2 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมด  

3 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและ

งานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 

4 คาคะแนน (ขอ 3 /30)*5  

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ  

5 
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและงาน

สรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

6 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมด  

7 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและ

งานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 

8 คาคะแนน (ขอ 7 /20)*5  

9 คะแนนเฉลีย่ กรณีมี 2 กลุม (ขอ 4+ขอ 8) / 2  
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เกณฑการประเมนิ :  
 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี ้

1. เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค2 
 กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี     

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

2. กลุมสาขาวชิา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป  
 

สตูรการคาํนวณ 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร 
 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจยั 
x  100 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัท้ังหมด 

 

      2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดใน ขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 
รอยละผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

X 5 
รอยละผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงาน ดังนี ้

คาน้าํหนัก ระดบัคณุภาพงานวจิยั 

0.20 - บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับ นานาชาติ ห ร ือ ท ี่ใ น ว า ร ส า ร ว ิช า ก า ร ร ะ ด ับ ช า ต ิท ี่ไ ม อ ย ูใ น ฐ า น ข อ ม ูล  ต า ม
ป ร ะ ก า ศ  ก .พ . อ  ห ร ือ ร ะ เ บ ีย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ ุด ม ศ ึก ษ า ว า ด ว ย  ห ล ัก เ ก ณ ฑ ก า ร พ ิจ า ร ณ า
ว า ร ส า ร ท า ง ว ิช า ก า ร ส ํา ห ร ับ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น ท า ง ว ิช า ก า ร  พ . ศ .  2 5 5 6  แ ต ส ถ า บ ัน น ํา เ ส น อ
ส ภ า ส ถ า บ ัน อ น ุม ัต ิแ ล ะ จ ัด ท ํา เ ป น ป ร ะ ก า ศ ใ ห ท ร า บ เป น ก า ร ท ั่ว ไ ป  แ ล ะ แ จ ง ใ ห  ก พ อ . / ก ก อ .  
ท ร า บ ภ า ย ใ น  3 0  ว ัน  น ับ แ ต ว ัน ท ี่อ อ ก ป ร ะ ก า ศ  
-  ผ ล ง า น ท ี่ไ ด ร ับ ก า ร จ ด อ น ุส ิท ธ ิบ ัต ร  

0.60 - บ ท ค ว า ม ว จิ ัย ห ร ือ บ ท ค ว า ม ว ิช า ก า ร ท ีม่ ีก า ร ต ีพ ิม พ ใ น ว า ร ส า ร ว ิช า ก า ร ท ี่ป ร า ก ฏ ใ น ฐ า น ข อ ม ูล  TCI  

กลุมท่ี 2 

0.80 - บทความวจิัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูลต า ม ป ร ะ ก า ศ  ก .พ . อ  ห ร ือ ร ะ เ บ ีย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ ุด ม ศ ึก ษ า ว า ด ว ย  ห ล ัก เ ก ณ ฑ 
ก า ร พ ิจ า ร ณ า ว า ร ส า ร ท า ง ว ิช า ก า ร ส ํา ห ร ับ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น ท า ง ว ิช า ก า ร  พ . ศ .  2 5 5 6  แ ต 
ส ถ า บ ัน น ํา เ ส น อ ส ภ า ส ถ า บ ัน อ น ุม ัต ิแ ล ะ จ ัด ท ํา เ ป น ป ร ะ ก า ศ ใ ห ท ร า บ เ ป น ก า ร ท ั่ว ไ ป  แ ล ะ แ จ ง ใ ห  
ก พ อ . / ก ก อ .  ท ร า บ ภ า ย ใ น  3 0  ว ัน  น ับ แ ต ว ัน ท ี่อ อ ก ป ร ะ ก า ศ  ( ซ ึ่ง ไ ม อ ย ูใ น  Beall’s list) ห ร ือ
ต ีพ ิม พ ใ น ว า ร ส า ร ว ิช า ก า ร ท ี่ป ร า ก ฏ ใ น ฐ า น ข อ ม ูล  TCI ก ล ุม ท ี่ 1  

1.00 - บทความวจิัยหรือบทความวิชาการท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตีท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลร ะ ด ับ น า น า ช า ต ิต า ม ป ร ะ ก า ศ  ก .พ . อ .  ห ร ือ ร ะ เ บ ีย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อ ุด ม ศ ึก ษ า ว า ด ว ย  ห ล ัก เ ก ณ ฑ ก า ร พ ิจ า ร ณ า ว า ร ส า ร ท า ง ว ิช า ก า ร ส ํา ห ร ับ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น ท า ง
ว ิช า ก า ร  พ . ศ .  2 5 5 6   
- ผลงานไดรับการจดสทิธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวจิัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

 การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ  

(Full Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถ

อยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
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ระดบัคณุภาพงานสรางสรรค ดังนี ้

คาน้าํหนัก ระดบัคณุภาพ 
0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online  
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

......คะแนน ..................คะแนน ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุเปาหมาย 

 

เอกสารหลกัฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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องคประกอบที ่3 การบริการวชิาการ  

ตวับงชีท้ี ่3.1 : การบรกิารวชิาการแกสงัคม 
ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
คําอธบิายตวับงชี ้ :      

การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึงถึง
กระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทํา
แผนบริการวชิาการประจําป ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการท่ีคณะจัดทําเพ่ือ
สรางประโยชนแกชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนแกนักศึกษาใหมีประสบการณจากสภาพจริงและนํามาใชประโยชนจนเกิดผลลัพธท่ี
สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

เกณฑการประเมนิ:  6 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

ผลการดาํเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของสังคมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการ
ประจําคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทํา
แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการเพ่ือใหเกิดผล
ตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

........................................................................................... 
 3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมี

โครงการท่ีบรกิารแบบใหเปลา 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 5. นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับ
สถาบัน 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

......ขอ ........ขอ ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ 

ไมบรรลุเปาหมาย 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

องคประกอบที ่4 การทาํนบุาํรงุศลิปะและวฒันธรรม 

ตวับงชีท้ี ่4.1 : การทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรมไทย 
ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
คําอธบิายตวับงชี ้ :  
          สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของ
สถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑการประเมนิ: 7 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 - 7 ขอ 

ผลการดาํเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 
รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการได
ตามแผน 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

........................................................................................... 

........................................................................................... 
 4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึง
เปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

......ขอ ........ขอ ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุเปาหมาย 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

องคประกอบที ่5 การบริหารจดัการ  

ตวับงชีท้ี ่5.1 : การบรหิารของคณะเพือ่การกํากับตดิตามผลลัพธตามพนัธกิจและกลุมสถาบนั 
ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
คําอธบิายตวับงชี ้ :  
             สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองดําเนินงานผาน
คณะ  ดังนั้น คณะตองมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะให
สอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบัน  ตลอดจนมีการบริหารท้ังดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

เกณฑการประเมนิ:  7  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 - 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

 7 ขอ 

ผลการดาํเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทาง
การเงิน และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา
เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ
และเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวย
ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือ
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

พัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอน อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในกรแขงขัน 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเปนผลจากการ
วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก 
หรือปจจัยท่ีไมสมารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 
ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล 
ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชใน
การปฏิบัติงานจริง 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุ 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ี
ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

......ขอ ........ขอ ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ 

ไมบรรลุเปาหมาย 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตวับงชีท้ี ่5.2 : ระบบการประกันคุณภาพหลักสตูร 
ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
คําอธบิายตวับงชี ้ :    
           บทบาทหนาท่ีของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการ
ตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมิน จะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือให
สามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพ 

เกณฑการประเมนิ: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 -4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

ผลการดาํเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไป
ตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตาม
ใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

หลักสูตร 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณา 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจํา
คณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 
1 การกํากับมาตรฐาน 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

......ขอ ........ขอ ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุเปาหมาย 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

องคประกอบที ่Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส  

ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 1.1 : การมสีวนรวมในการดาํเนนิกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของมหาวทิยาลยั 
ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
เกณฑการประเมนิ: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

ผลการดาํเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 5ส ของหนวยงาน โดยการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 2. มีแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส ท่ีแสดงใหเห็นถึงความ
ตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรม 5ส ของหนวยงานและมี
การดําเนินงานตามแผนของกิจกรรม 5ส อยางนอยรอย
ละ 70 ของแผน 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 3. มีการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส โดยหนวยงานเองอยาง
นอย 1 ครั้ง/ป 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 4. มีผลการประเมินกิจกรรม 5ส ไมต่ํากวารอยละ 60  
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 5. มีผลการประเมินกิจกรรม 5ส ไมต่ํากวารอยละ 80 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

......ขอ ........ขอ ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ 

ไมบรรลุเปาหมาย 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

องคประกอบที ่Srivijaya 2 อตัลกัษณของ มทร.ศรวีชิยั  

ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 2.1 : ระบบกลไกพฒันานักศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลใหเปนบณัฑติ
นักปฏบิตั ิ(Hands-on)  

ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
เกณฑการประเมนิ: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 

ผลการดาํเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. มีระบบและกลไกในการดําเนินการดานสหกิจศึกษา 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 2. มีการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยเพ่ิมประสบการณตรงใน
สถานประกอบการ 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักของ WIL 
เปนแนวทางในการพัฒนา 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 4. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมท่ี
ดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

........................................................................................... 

........................................................................................... 
 5. มีผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินการจนเปนแนวปฏิบัติท่ีดี

เปนท่ียอมรับหรือไดรับการยกยอง 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

......ขอ ........ขอ ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ 

ไมบรรลุเปาหมาย 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 2.2 : กระบวนการจัดการเรยีนการสอน ใชทักษะทีม่ีเทคโนโลยเีปนฐาน (Technology 
Based Education-Training)  

ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
เกณฑการประเมนิ: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 

ผลการดาํเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. กระบวนการเรียนการสอนใหความสําคัญกับ 
Technology Based และฝกทักษะในการทํางาน 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 2. นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรู เครื่องมือ อุปกรณ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 3. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน Technology 
Based กับชุมชน สังคม ภายใตการใหคําแนะนําของ
อาจารยผูสอน 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 4. นักศึกษาใชหลัก Technology Based ในงานวิจัย 
โครงงาน กรณีศึกษา 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

........................................................................................... 

........................................................................................... 
 5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมท่ีไดดําเนินการอยางเปน

ระบบและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหนักศึกษามีการ
พัฒนาการเรียนรูทักษะ วิชาชีพ 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

......ขอ ........ขอ ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ 

ไมบรรลุเปาหมาย 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 2.3 : มรีะบบและกลไกการสรางความเชีย่วชาญวชิาชพี (Professional Oriented) 
ใหกบันักศกึษา  

ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
เกณฑการประเมนิ: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 

ผลการดาํเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสรางความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีการนําสูการปฏิบัติและมีผลลัพธ
ชัดเจน 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 2. มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรในการสรางความเชี่ยวชาญดาน
วิชาชีพตามแผนท่ีไดกําหนดไว 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 4. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ทางดานวิชาชีพ และสงเสริมความเปนคนดีขงอสังคม 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

........................................................................................... 
 5. มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยาง

เปนระบบ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

......ขอ ........ขอ ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุเปาหมาย 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 2.4 : งานวจิยัหรอืงานสรางสรรคบนพืน้ฐานภูมปิญาทองถิน่หรอืเพือ่ทองถิ่น  
ชนดิของตวับงชี ้ : ผลลัพธ 
การคิดรอบป : ปงบประมาณ ........(ปประเมิน+1 ป) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
ผลการดาํเนนิงาน: 

1. จํานวนโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคท้ังหมด  
2. จํานวนโครงการวิจยัหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานของภูมิ
ปญญาทองถ่ินหรือเพ่ือทองถ่ิน 

 

3. รอยละของโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานของ
ภูมิปญญาทองถ่ินหรือเพ่ือทองถ่ิน (2/1)*100 

 

4. คะแนนท่ีได (ขอ 3/30)*5  

เกณฑการประเมนิ 

ผลรวมของโครงการวิจยัหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐาน

ของภูมิปญญาทองถ่ินหรือเพ่ือทองถ่ิน 
Χ 100 

จํานวนโครงการวิจยัท้ังหมด 

 

คะแนนท่ีได 

 

 

= 

โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคบน

พ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินหรือเพ่ือ

ทองถ่ิน 

 

Χ 5 

30 

เอกสารหลกัฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

  
  
  

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

......คะแนน รอยละ......... ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ 

ไมบรรลุเปาหมาย 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 2.5 : การสบืสานโครงการพระราชดาํร ิ  
ชนดิของตวับงชี ้ : ผลลัพธ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
เกณฑการประเมนิ: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 

ผลการดาํเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 3. เปนแบบอยางหรือแหลงเรียนรูสําหรับชุมชนหรือทองถ่ิน 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมหรือทําให
ชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 5. ไดรับการยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

......ขอ ........ขอ ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุเปาหมาย 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

องคประกอบที ่Srivijaya 3 คณุภาพของหนวยงานสนับสนนุ  

ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 3.1 : มรีะบบและกลไกในการพัฒนาการปฏบิตังิาน  
ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
เกณฑการประเมนิ: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 

ผลการดาํเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานภายในหนวยงาน มี
กําหนดภารกิจของหนวยงานตามโครงสรางอยางชัดเจน 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 2. มีการจัดทําคูมือการทํางานของหนวยงานท่ีครอบคลุมทุก
ภารกิจ 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 3. มีการแจกจายและประชาสัมพันธใหทุกสวนงานท่ี
เก่ียวของรับทราบ 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 4. มีการปฏิบัติตามคูมือและปรับปรุงใหมใหทันสมัย
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

........................................................................................... 

........................................................................................... 
 5. มีงานวิจัยสถาบันท่ีกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน

ของหนวยงาน 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

......ขอ ........ขอ ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ 

ไมบรรลุเปาหมาย 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 3.2 : ระดบัความสาํเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิตัิงานบริการ  
ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
เกณฑการประเมนิ: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 

ผลการดาํเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. มีการกําหนดกระบวนงานท่ีตองการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาอยางนอย 2 กระบวนงานและประกาศข้ันตอน
และระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานใหทราบ
อยางชัดเจน รวมท้ังมีการดําเนินงานและเก็บขอมูลในการ
บริการอยางตอเนื่อง 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 2. สามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานไมนอย
กวารอยละ 20 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 3. สามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานไมนอย
กวารอยละ 30 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 4. จํานวนผูรบับริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานไมนอยกวารอยละ 70 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

........................................................................................... 

........................................................................................... 
 5. จํานวนผูรบับริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลา

มาตรฐานไมนอยกวารอยละ 90 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

ตาราง Srivijaya 3.2-1 การกําหนดชื่อกระบวนงานลดข้ันตอนและระยะเวลา 

ชื่อกระบวนงานทีค่ดัเลอืก น้าํหนกั ผูรบัผดิชอบหลกั 

   
   
   

รวม 1.00  

ตาราง Srivijaya 3.2-2 จํานวนข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 

รายชือ่กระบวนงาน 

ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 

ขัน้ตอนเดมิ ขัน้ตอนที ่

ปฏบิตัไิดจรงิ 
ระยะ 

เวลาเดมิ 
ระยะเวลาที่
ปฏบิตัไิดจรงิ 

รอยละของระยะ     

เวลาทีล่ดลง 
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ตาราง Srivijaya 3.2-3 ผูรับบริการไดรับบริการตามรอบระยะมารตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

......ขอ ........ขอ ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ 

ไมบรรลุเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อกระบวนงาน 
น้าํห

 

รอบร

 

จาํนวนผูรบับรกิาร

ม

 

จาํนวนผ

 

บริ

 

รอยละของผูรบับบรกิารตามรมาตรฐ

 เทยีบกั

ผู

 

คะแน

 

ไ

 

คะแน

 

         

         

เฉลี่ย    

รวม 1.00 
ผลคะแนนของตวัชีว้ดัตามเกณฑคะแนนระดบั 5 

 
(หรอืผลรวมของคะแนนถวงน้าํหนกัของทกุกระบวนงาน) 
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ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 3.3 : รอยละของระดบัความพงึพอใจของผูรบับริการ  
ชนดิของตวับงชี ้ : ผลลัพธ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไมนอยกวารอยละ 

65 
ไมนอยกวารอยละ 

70 
ไมนอยกวารอยละ 

75 
ไมนอยกวารอยละ 

80 
ไมนอยกวารอยละ 

85 

ผลการดาํเนนิงาน: 

การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 3 ดาน 
1. ดานกระบวนกรข้ันตอนการใหบริการ รอยละ....................... 
2. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ รอยละ....................... 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ....................... 

เฉลีย่ทัง้ 3 ดาน รอยละ....................... 
4. จํานวนผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจในระดับดี 
(3.51) ข้ึนไป (คน) 

 

5. จํานวนผูรับบริการท่ีตอบแบบสํารวจความพึง
พอใจท้ังหมด (คน) 

 

6. รอยละของผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจในระดับดี 
(3.51) ข้ึนไป (ขอ 4 / ขอ 5)*100 

รอยละ........................ 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

รอยละ...... รอยละ...... ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ไม

บรรลุเปาหมาย 

 

เอกสารหลกัฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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องคประกอบที ่Srivijaya 4 สถานศกึษา 3 ด ี(3D)  

ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 4.1 : การบรหิารจัดการสถานศึกษา 3 ด ี  
ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
เกณฑการประเมนิ: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 

ผลการดาํเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนท้ัง
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวกและบุคคล 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดาน
คุณธรรม จริยธรรมและดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 
     ผลการดําเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองค
ความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 4. ใหความรวมมือกับทุกฝาย ในการดําเนินงานตามนโยบาย  
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มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

คุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 5. กํากับ ติดตาม ใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรม
สงเสริมใหการดําเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

รอยละ...... รอยละ...... ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ 

ไมบรรลุเปาหมาย 
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ตวับงชีท้ี ่Srivijaya 4.2 : ผลทีเ่กดิกบัผูเรยีนตามนโยบาย 3 ด ี(3D) มีความรู เจตคติทีด่ ีตลอดจนเกดิ
พฤตกิรรมตามคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงคทั้ง 3 ดาน   

ชนดิของตวับงชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา ........(ปประเมิน) 
ผูรบัผดิชอบ : 1. รองคณบดีท่ีกํากับตัวบงชี้ (ชื่อ-สกุล................................................) 

  2. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง  ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
เกณฑการประเมนิ: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ดาน 
- มีการดําเนินการ 

2  ดาน 
- มีการดําเนินการ 

3 ดาน 
ผลการดาํเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทาํเครือ่งหมาย
หนาขอที่
ดาํเนินการ) 

ขอ การดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
จํานวน 1 ดาน 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 2. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
จํานวน 2 ดาน 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

 3. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
จํานวน 3 ดาน 
     ผลการดาํเนินงาน....................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดาํเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

รอยละ...... รอยละ...... ……………..คะแนน 
บรรลุเปาหมาย/ 

ไมบรรลุเปาหมาย 
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บทที ่3 การสรปุผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 
3.1 วเิคราะหผลการประเมนิตนเอง ระดบัคณะ ปการศึกษา …….. 

ตารางที ่1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงชี้ ระดับคณะ 

ตวับงชี ้ ชนดิตวับงชี ้ เปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

คะแนนการ
ประเมนิตนเอง 

ตวัตั้ง ผลลัพธ 
(%หรอืสัดสวน) ตวัหาร 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 คํานวณ     
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 คํานวณ     
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 คํานวณ     
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 คํานวณ     
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 6 ขอ     
ตัวบงชี้ท่ี 1.6 6 ขอ     
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 6 ขอ     
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 คํานวณ     

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 คํานวณ     

 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 6 ขอ     
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 7 ขอ     
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 7 ขอ     
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 5 ขอ     

เฉลีย่รวม 13 ตวับงชี ้     
Srivijaya 1.1 5 ขอ     
Srivijaya 2.1 5 ขอ     
Srivijaya 2.2 5 ขอ     
Srivijaya 2.3 5 ขอ     
Srivijaya 2.4 คํานวณ     

 
Srivijaya 2.5 5 ขอ     
Srivijaya 3.1 5 ขอ     
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ตวับงชี ้ ชนดิตวับงชี ้ เปาหมาย 
ผลการดาํเนนิงาน 

คะแนนการ
ประเมนิตนเอง 

ตวัตั้ง ผลลัพธ 
(%หรอืสัดสวน) ตวัหาร 

Srivijaya 3.2 5 ขอ     
Srivijaya 3.3 คํานวณ     

 
Srivijaya 4.1 5 ขอ     
Srivijaya 4.2 3 ดาน     

เฉลีย่รวม 11 ตวับงชี ้     
เฉลีย่รวม
ทั้งหมด 

13+11  
ตวับงชี ้
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ตารางที ่2 แสดงการวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ  จําแนกรายองคประกอบ ระดับคณะ 

องคประกอบคณุภาพ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

ตวั

บงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลีย่ 

   0.00-1.50    การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

   1.51-2.50    การดําเนินงานตองปรับปรุง 

   2.51-3.50    การดําเนินงานระดับพอใช 

   3.51-4.50    การดําเนินงานระดับดี 

   4.51-5.00    การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 การผลิตบัณฑติ 6     การดําเนินงานระดับ……………. 

2 การวิจัย 3     การดําเนินงานระดับ……………. 

3 การบริการวิชาการ 1     การดําเนินงานระดับ……………. 

4 การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
1     

การดําเนินงานระดับ……………. 

5  การบริหารจดัการ 2     การดําเนินงานระดับ……………. 

เฉลีย่  5 องคประกอบ 13     การดาํเนนิงานระดบั…………. 

ผลการประเมนิ 
  

การดําเนนิ 

งาน..... 

การ

ดําเนนิงาน

..... 

การ

ดําเนนิงาน

...... 

  

 Srivijaya1 ระบบและกลไก

การประกันคณุภาพ 
1 -  -  

การดําเนินงานระดับ……. 

Srivijaya2 อัตลักษณของ 

มทร.ศรีวิชัย 
5 -    

การดําเนินงานระดับ…….. 

Srivijaya3 คุณภาพของ

หนวยงานสนับสนุน 
3 -    

การดําเนินงานระดับ……. 

Srivijaya4 สถานศึกษา 3 ดี 

(3D) 
2 - 

 
- 

 การดําเนินงานระดับ…… 

เฉลีย่ Srivajaya 11 -    การดาํเนนิงานระดบั…… 

ผลการประเมนิ     
การ

ดําเนนิงาน

….. 

การ

ดําเนนิงาน

…… 

  
  

เฉลีย่ 9 องคประกอบ 24     การดาํเนนิงานระดบั…….. 

ผลการประเมนิ   
การ

ดําเนนิงาน

…… 

การ

ดําเนนิงาน

……. 

การ

ดําเนนิงาน

…… 

  

 *ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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3.2 การวเิคราะหจุดเดนและจดุทีค่วรพฒันา 

องคประกอบที ่1 : การผลติบัณฑิต 

จดุเดน 

1) .......................................................................................................................................................... 

จดุทีค่วรพฒันา 

1) .......................................................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................................................... 

องคประกอบที ่2 : การวจิยั 

จดุเดน 

1) .......................................................................................................................................................... 

จดุทีค่วรพฒันา 

1) .......................................................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................................................... 

องคประกอบที ่3 : การบริการวชิาการ 

จดุเดน 

1) .......................................................................................................................................................... 

จดุทีค่วรพฒันา 

1) .......................................................................................................................................................... 

          2) .................................................................................................................................................... 

องคประกอบที ่4 : การทาํนบุาํรงุศลิปะและวฒันธรรม 

จดุเดน 

1) .......................................................................................................................................................... 

จดุทีค่วรพฒันา 

1) .......................................................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................................................... 
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องคประกอบที ่5 : การบรหิารจดัการ 

จดุเดน 

1) .......................................................................................................................................................... 

จดุทีค่วรพฒันา 

1) .......................................................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................................................... 

องคประกอบที ่Srivijaya 

จดุเดน 

1) .......................................................................................................................................................... 

จดุทีค่วรพฒันา 

1) .......................................................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก 
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รายการขอมลูพืน้ฐาน Common Data Set ทีจ่ัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปการศกึษา .......... 

ลาํดบั ชดุขอมลู ชื่อขอมลูพืน้ฐาน ผลการดาํเนนิงาน 

1 
จํา

นว
นห

ลัก
สตู

ร จาํนวนหลกัสตูรทีเ่ปดสอนทั้งหมด  

2  -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

3  -ระดับปรญิญาตร ี  

4  -ระดับปรญิญาโท  

5 

จํา
นว

นนั
กศ

ึกษ
า 

 จาํนวนนักศกึษาปจจบุนัทั้งหมดทกุระดบัการศกึษา  

6  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

7  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาตร ี  

8  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาโท  

9 

จํา
นว

นอ
าจ

าร
ยจ

าํแ
นก

ตา
ม

ตํา
แห

นง
ทา

งว
ิชา

กา
ร 

แล
ะคุ

ณ
วุฒิ

กา
รศึ

กษ
า จาํนวนอาจารยประจาํทัง้หมด รวมทัง้ทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ  

10  -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

11  -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา  

12  -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

13 

 

จาํนวนอาจารยประจาํทัง้หมดทีด่าํรงตาํแหนงอาจารย  

14  -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา  

15  -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา  
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ลาํดบั ชดุขอมลู ชื่อขอมลูพืน้ฐาน ผลการดาํเนนิงาน 

16  -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา  

17 จาํนวนอาจารยประจาํทัง้หมดทีด่าํรงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย  

18  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา  

19  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา  

20  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา  

21 จาํนวนอาจารยประจาํทัง้หมดทีด่าํรงตาํแหนงรองศาสตราจารย  

22  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา  

23  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา  

24  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา  

25 

จํา
นว

นเ
งิน

สนั
บส

นุน

งา
นวิ

จัย
  จาํนวนเงนิสนบัสนนุงานวจิยัหรอืงานสรางสรรคจากภายในสถาบนั  

26  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

27  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

28 

 

จาํนวนเงนิสนบัสนนุงานวจิยัหรอืงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบนั  

29  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

30  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

31 จาํนวนอาจารยประจาํทีป่ฏบิตังิานจรงิ (ไมนบัรวมผูลาศกึษาตอ)  

32  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
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ลาํดบั ชดุขอมลู ชื่อขอมลูพืน้ฐาน ผลการดาํเนนิงาน 

33  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

34 จาํนวนอาจารยประจาํทีล่าศกึษาตอ  

35  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

36  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

37 

จํา
นว

นผ
ลง

าน
ทา

งวิ
ชา

กา
รข

อง
อา

จา
รย

ปร
ะจ

ําแ
ละ

นัก
วิจ

ัย 

จาํนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํและนกัวจิยั  

38 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
 

39  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

40  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

41 

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจดัทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก

ประกาศ 

-ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

 

42  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

43  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

44 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2  
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ลาํดบั ชดุขอมลู ชื่อขอมลูพืน้ฐาน ผลการดาํเนนิงาน 

45  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

46  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

47 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมลู ตามประกาศ ก.พ.อ.  

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให  

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 

ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

 

48  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

49  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

50 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมลูระดับนานาชาตติาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

-ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

-ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตาํแหนงทางวิชาการแลว 

-ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

-ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

-ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

-ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

 

51  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
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ลาํดบั ชดุขอมลู ชื่อขอมลูพืน้ฐาน ผลการดาํเนนิงาน 

52  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

53 จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online  

54  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

55  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

56 จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน  

57  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

58  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

59 จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ  

60  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

61  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

62 จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  

63  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

64  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

65 จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ  

66  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

67  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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ขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกับผลงานทางวชิาการและงานสรางสรรค 

ตวับงชีท้ี ่2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจาํและนกัวจิัย  (เชื่อมโยงกบัเกณฑในระดบัหลักสตูร ตวับงชีท้ี ่4.2) 

ตารางที ่4.2-1 บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบรูณที่ตพีิมพในรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิปปฏทิิน  

(คาน้ําหนกั 0.20) 

ลาํดบัที ่ ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ทีไ่ดรบัการ

ตพีมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/องักฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่จงัหวดั/

ประเทศทีจ่ดั / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวาบทความวจิยั

นัน้จะไดรบัการตพีมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ 

หลายครัง้กต็าม 

หลกัฐาน 

/ตารางประกอบ 

บทความวจิยัฉบบัสมบรูณทีต่พีมิพในรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดบัชาต ิ

     

     

บทความวชิาการฉบบัสมบรูณทีต่พีมิพในรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ

     

     

 

 

 

 

 

QA_FSFT หนา 293 
 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตารางที ่4.2-2 บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบรูณที่ตพีิมพ และผลงานทีไ่ดรบัการจดอนสุิทธบิตัร ปปฏทินิ (คาน้ําหนัก 0.40) 

ลาํดบัที ่ ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ทีไ่ดรบัการ

ตพีมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/องักฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่จงัหวดั/

ประเทศทีจ่ดั / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวาบทความวจิยั

นัน้จะไดรบัการตพีมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ 

หลายครัง้กต็าม 

หลกัฐาน 

/ตารางประกอบ 

บทความวจิยัฉบบัสมบรูณทีต่พีมิพในรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิ

     

     

     

บทความวชิาการฉบบัสมบรูณทีต่พีมิพในรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิ

     

     

     

บทความวจิยัฉบบัสมบรูณทีต่พีมิพในวารสารทางวชิาการทีไ่มอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบนันาํเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนมุตัแิละจดัทาํเปนประกาศใหทราบเปนการทัว่ไป และแจงให กพอ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วนันบัแตวนัทีอ่อกประกาศ 

     

     

บทความวิชาการฉบบัสมบรูณทีต่พีมิพในวารสารทางวชิาการทีไ่มอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนาํเสนอสภาสถาบันเพือ่อนมุตัแิละจดัทําเปนประกาศใหทราบเปนการทัว่ไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

     

     

หนา 294                                               QA_FSFT   

 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ลาํดบัที ่ ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ทีไ่ดรบัการ

ตพีมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/องักฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่จงัหวดั/

ประเทศทีจ่ดั / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวาบทความวจิยั

นัน้จะไดรบัการตพีมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ 

หลายครัง้กต็าม 

หลกัฐาน 

/ตารางประกอบ 

ผลงานทีไ่ดรบัการจดอนสุทิธบิตัร 

ลําดับท่ี ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจด

ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและตางประเทศ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาออกใหเพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

     

     

ตารางที ่4.2-3 บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการทีต่พีมิพในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที่ 2 ปปฏทินิ   

(คาน้าํหนัก 0.60) 

ลาํดบัที ่ ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ทีไ่ดรบัการ

ตพีมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/องักฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่จงัหวดั/

ประเทศทีจ่ดั / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวาบทความวจิยั

นัน้จะไดรบัการตพีมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ 

หลายครัง้กต็าม 

หลกัฐาน 

/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 2 

     

     

บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

     

     

 

QA_FSFT หนา 295 
 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตารางที ่4.2-4 บทความวจิยัหรือบทความวชิาการทีต่ีพมิพในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมลู ปปฏทินิ  

(คาน้ําหนกั 0.80) 

ลาํดบัที ่ ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ทีไ่ดรบัการ

ตพีมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/องักฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่จงัหวดั/

ประเทศทีจ่ดั / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวาบทความวจิยั

นัน้จะไดรบัการตพีมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ 

หลายครัง้กต็าม 

หลกัฐาน 

/ตารางประกอบ 

บทความวจิยัทีต่พีมิพในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่มอยูในฐานขอมลูตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบนันาํเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนมุตัแิละจดัทาํเปนประกาศใหทราบเปนการทัว่ไปและแจงให กพอ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วนันบัแตวนัทีอ่อกประกาศ 

     

     

บทความวิชาการทีต่พีมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิีไ่มอยูในฐานขอมลูตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบนันําเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนมุตัแิละจดัทําเปนประกาศใหทราบเปนการทัว่ไปและแจงให กพอ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

     

     

บทความวจิยัทีต่พีมิพในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที ่1 

     

     

บทความวชิาการทีต่พีมิพในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอมลูTCI กลุมที ่1 

     

     

 

หนา 296                                               QA_FSFT   

 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ตารางที ่4.2-5 บทความวจิยัหรือบทความวชิาการทีต่ีพมิพในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอมลูระดบันานาชาต ิและไดรับการรบัรองในรปูแบบอืน่ๆ      

 ปปฏทินิ (คาน้าํหนกั 1.00) 

ลาํดบัที ่ ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ทีไ่ดรบัการ

ตพีมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/องักฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่จงัหวดั/

ประเทศทีจ่ดั / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวาบทความวจิยั

นัน้จะไดรบัการตพีมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ 

หลายครัง้กต็าม 

หลกัฐาน 

/ตารางประกอบ 

บทความวจิยัทีต่พีมิพในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอมลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษา วาดวย หลกัเกณฑการพจิารณาวารสารทาง

วิชาการสาํหรบัการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 

     

     

     

บทความวชิาการทีต่พีมิพในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอมลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษา วาดวย หลกัเกณฑการพจิารณาวารสาร

ทางวชิาการสาํหรบัการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 

     

     

     

ผลงานทีไ่ดรบัการจดสทิธบิตัร    

ลําดับท่ี ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและตางประเทศ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาออกใหเพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

     

     

     

QA_FSFT หนา 297 
 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ลาํดบัที ่ ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ทีไ่ดรบัการ

ตพีมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/องักฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่จงัหวดั/

ประเทศทีจ่ดั / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวาบทความวจิยั

นัน้จะไดรบัการตพีมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ 

หลายครัง้กต็าม 

หลกัฐาน 

/ตารางประกอบ 

ผลงานวชิาการรบัใชสงัคมทีไ่ดรบัการประเมนิผานการประเมนิตาํแหนงทางวิชาการแลว 

ลําดับท่ี ช่ือผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  (ไทย/อังกฤษ) ช่ือเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ท่ีผานประเมิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

     

     

     

ผลงานวจิยัทีห่นวยงานหรอืองคกรระดบัชาตวิาจางใหดาํเนนิการ 

ลําดับท่ี ช่ือผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  (ไทย/อังกฤษ) ช่ือเจาของผลงานและผูรวม หนวยงานท่ีวาจาง หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

     

     

     

ผลงานคนพบพนัธุพชื พนัธุสตัว ทีค่นพบใหมและไดรบัการจดทะเบยีน 

ลําดับท่ี ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการ

จดทะเบียน 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาออกใหเพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

     

     

     

หนา 298                                               QA_FSFT   

 



 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ลาํดบัที ่ ชื่อบทความวจิยัฉบบัสมบณู (Full Paper)  ทีไ่ดรบัการ

ตพีมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ  (ไทย/องักฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวชิาการ วนั-เดอืน-ป สถานที/่จงัหวดั/

ประเทศทีจ่ดั / เลขหนา  ไมนบัซ้าํ แมวาบทความวจิยั

นัน้จะไดรบัการตพีมิพสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ 

หลายครัง้กต็าม 

หลกัฐาน 

/ตารางประกอบ 

ตาํราหรอืหนงัสอืหรอืงานแปลทีไ่ดรบัการประเมนิผานเกณฑการขอตาํแหนงทางวิชาการแลว 

ลําดับท่ี ช่ือผลงานวิชาการ ช่ือเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ท่ีผานประเมิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

     

     

     

ตาํราหรอืหนงัสอืหรอืงานแปลทีผ่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑการประเมนิตาํแหนงทางวิชาการแตไมไดนาํมาขอรบัการประเมนิตาํแหนงทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ช่ือผลงานวิชาการ ช่ือเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ท่ีผานประเมิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

     

     

     

ตารางที ่4.2-6 งานสรางสรรคทีม่ีการเผยแพร ปปฏิทนิ 

ลาํดบัที ่ ชื่องานสรางสรรค ชื่อเจาของผลงานและผูรวม แหลงเผยแพร หลกัฐาน 

/ตารางประกอบ 

งานสรางสรรคทีม่กีารเผยแพรสูสาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ หรอืผานสือ่อเิลก็ทรอนกิส online (คาน้าํหนกั 0.20) 
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 คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง 

ลาํดบัที ่ ชื่องานสรางสรรค ชื่อเจาของผลงานและผูรวม แหลงเผยแพร หลกัฐาน 

/ตารางประกอบ 

งานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรในระดบัสถาบนั (คาน้าํหนัก 0.40) 

     

     

งานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรในระดบัชาต ิ(คาน้าํหนกั 0.60) 

     

     

งานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรในระดบัความรวมมอืระหวางประเทศ (คาน้าํหนกั 0.80) 

     

     

งานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรในระดบัภมูภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(คาน้าํหนัก 1.00) 
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