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คุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 “มาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษา ” มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาต้องจัดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษาภายใน และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 ดังนั้น วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงได้จัดท าคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของ

วิทยาลัย โดยวัตถุประสงคใ์ห้วทิยาลัยมีแนวทางการปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับกรอบ แผนพัฒนา อุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานเก่ียวกับการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผล โดยเนือ้หาภายในประกอบด้วย 1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัย       

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  2) ข้อมูลเบื้องต้นของ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  3) กระบวนการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4) นิยามศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5) ระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 6) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 7) 

ระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และ 8) แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผล

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นคูม่ือส่งเสรมิให้

วิทยาลัยมีการบรหิารจัดการการศึกษาได้ อย่างมีคุณภาพ และน าไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถ

ตอบสนองสังคมและประเทศชาติต่อไป 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

บทที่ 1  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเขน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศกึษา 

1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี  4 ประการ  คอื การผลิตบัณฑิต  การวิจัย   

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจ  4 

ประการดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต้องการพัฒนาประเท ศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจุบันมีปัจจัย

ภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่

จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าว คอื 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑติภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมาก

ขึน้ซึ่งจะกอ่ให้เกดิผลเสียแกส่ังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษาทั้งในประเด็นการบรกิารการศึกษาข้าม

พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑติ  การประกอบอาชีพของบัณฑติในอนาคต  อันเป็นผลจาก

การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซยีน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสรา้งความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา

องคค์วามรู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้าง 

ขีดความสามารถในการแขง่ขันระดับสากล  การพัฒนาภาคการผลิตจรงิทั้งอุตสาหกรรมและบรกิาร 

การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชวีิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ขอ้มูลสาธารณะ  (public  information) ที่เป็นประโยชน์ต่อ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงาน ผู้ปกครองรัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  

(participation) มีความโปรง่ใส  (transparency) และมีความรับผดิชอบ ซึ่งตรวจสอบได้  (accountability)  

ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 

ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถงึให้มีส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมินผลการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่  7 

สิงหาคม  2549 เพื่อเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
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และระดับหน่วยงานโดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใชเ้ป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

8) กระทรวงศึกษา ธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม  2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ 

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 

เพื่อให้การจัดการศึกษาระ ดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพ 

ของบัณฑติในแต่ละระดับคุณวุฒแิละสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษ า 

จัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรอืกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

1) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วสิัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแขง่ขัน

โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ  พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว

มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิ นงานตั้งแต่ระดับหลักสูตรคณะวิชา หรือ

หน่วยงานเทยีบเทา่ และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ก าหนดขึน้

โดยวิเคราะห์เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองคป์ระกอบคุณภาพต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเกณฑ์

และได้มาตรฐาน 

3) เพื่อให้หลักสูตรคณะวิชาหรอืหน่วยงานเทยีบเทา่และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ

ของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เปูาหมาย  (targets) และเปาูประสงค์  

(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4) เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่สะท้อนจุดแข็ง  จุดที่ควรปรับปรุงตลอดจนข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุงผลกา รด าเนินการ ในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีด

ความสามารถของสถาบัน 

5) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่า

สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรา้งผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

6) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัด ของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูล

พืน้ฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
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2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด

จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน

หมวด 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย  “ระบบการประกันคุณภาพภายใน ” 

และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน 

ของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน  เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบ 

และประเมินการด าเนินงาน ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย  เปาูหมาย และระดับคุณภาพ 

ตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษา และหรือหน่วยงานต้นสังกัด  โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ

สถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ

ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิาร การศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงาน

ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานที่

เก่ียวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก  เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตาม 

และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย  หลักการ  

และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ  ซึ่งประเมินโดย  “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคก์ารมหาชน ) หรือเรยีกช่ือย่อว่า  “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 

แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกอย่างน้อย  1 คร้ังในทุกรอบ  5 ปี นับตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดท้าย  และเสนอผลการประเมินต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนา

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

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก าหนดแนวทาง 

การพัฒนาและแกป้ัญหาอุดมศึกษาที่ไรท้ิศทาง  ซ้ าซอ้น ขาดคุณภาพ  และขาดประสิทธิภาพ  โดยใช้กลไก 

การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ  กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไก

การประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกจิของสถาบันในแต่ละกลุ่ม  ซึ่งมีพืน้ที่บริการและจุดเน้น

ระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกจิและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกจิของประเทศต่างกัน

ตามความหลากหลาย  ทั้งการพัฒนาฐานราก  สังคม เศรษฐกจิ รวมถงึการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น

การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท  ท้องถิ่น และระดับประเทศ  จนถงึการแขง่ขันในโลกโลกาภิวัตน์  

ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้  จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา  และส่งผลกระทบที่เป็น

ประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ  อาทิ สามารถสรา้งความเป็นเลิศได้ตามพันธกจิของตัวเอง  สามารถ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศดีขึ้น  ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต  พัฒนาและการท างานของ

อาจารย์สามารถปรับจ านวนของบัณฑติในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่

สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านีม้ีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ  เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด   

ถา่ยโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม  และในระย ะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรอง  

วิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเช่ือถอื เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรร

งบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในปี 2551 ก าหนดประเภท หรือกลุ่ ม

สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน  หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากวา่ปรญิญาตรี  

จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น  เพื่อเตรยีมก าลังคนที่มีความรู้เขา้สู่ภาคการผลิต 

จรงิในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่ง

เรียนรูท้ี่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรูต้ลอดชีวติอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี  หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ

ปรญิญาตร ีเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรูค้วามสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

และการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรา้งความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานธุรกิจ 

และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการด ารงชพี สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑติศึกษา

โดยเฉพาะระดับปรญิญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ

กลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรก์ายภาพ วิทยาศาสตรชี์วภาพ  สังคมศาสตรห์รือมนุษยศาสตร์

รวมทั้งสาขาวิชาชพีเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรอืการวจิัยหรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน  รวมทั้ง

สถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจรงิทั้งอุตสาหก รรมและบรกิาร  สถาบันในกลุ่มนีอ้าจ

จ าแนกได้เป็น  2 ลักษณะ คอื  ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑติศึกษา  และลักษณะที่  2 เป็น

สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตรี  

กลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลติบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑติศึกษา โดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก

และเน้นการท าวิทยานิพนธ์ และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปรญิญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็น

ผู้น าทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้า 

ระดับสากล มุ่งสรา้งองคค์วามรู้ทฤษฎี และข้อคน้พบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษา จึงต้องสรา้งกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ

แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดให้อุดมศึกษา

ไทยในช่วงปี 2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างกา้วกระโดด เพื่อเป็นแหล่งความรูท้ี่ตอบสนองการแก้ไข

ปัญหาวิกฤติและชีน้ าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่น โดยเร่งสรา้งภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง

ขึน้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และต้องส่งเสรมิการพัฒนาประเทศ ให้สามารถ แข่งขันได้ 

ในประชาคมอาเซยีน และประชาคมโลกโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน และสังคมไทยให้มีคุณภาพ 

ผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  สามารถท างานเพื่อด ารงชพีตนเอง  

และเพื่อช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรม มีความรับผดิชอบและมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ ร วมทั้งพัฒนา

อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และผู้เช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของ

สังคมมีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศไทย โดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิด

สรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานการผลิตและการบรโิภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา 

เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนีโ้ดยอาศัยการบรหิารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุก 

และพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ปี  2559 “อุดมศึกษาเป็น

แหล่งองคค์วามรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเ พื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสรา้งสังคมการ

เรียนรูต้ลอดชีวติตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555 - 2559) บนพืน้ฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซยีน และมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับ

นานาชาติ” 

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา  

ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่   7 สิงหาคม  2549 ประกอบด้วย

มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑติ  มาตรฐานด้านการบรหิารจัดการการอุดมศึกษา 

และมาตรฐานด้านการสรา้งและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง  3 ด้าน

นี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย  3 มาตรฐาน เช่นกัน  คอื มาตรฐานที่ 1 

คุณลักษณะของคนไทยที่พงึประสงค์  ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  มาตรฐานที่  2 แนวการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  แต่ละมาตรฐานย่อยขอ งมาตรฐานการ

อุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพื่อให้การ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว  คณะกรรมการการ

อุดมศึกษ าได้จัดท า มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2551  

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกจิในการจัดตั้ง

ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คอื มาตรฐานด้าน

ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น  4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม  ก วิทยาลัยชุมชน  กลุ่ม ข 

สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง  และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวจิัยขั้นสูงและผลิต

บัณฑติระดับบัณฑติศึกษาโดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก  นอกจากนั้น  ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการประกัน
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

คุณภาพบัณฑติในแต่ละระดับคุณวุฒแิละสาขาวิชา  โดยก าหนดให้คุณภาพ ของบัณฑติทุกระดับคุณวุฒ ิ 

และสาขาวิชา ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้อย่างน้อย  5 ด้าน คอื ด้านคุณธรรม  จรยิธรรม  

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  และด้าน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรพีิจารณา เพื่อให้สอดคล้อง

กับเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรใีนการประชุม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 

ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุ ณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ  หลักเกณฑ์และ

วิธกีารประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระส าคัญ

ของประกาศฉบับนี ้ระบุให้ทบวงมหาวิ ทยาลัยสนับสนุนและส่งเสรมิสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

รวมทั้งให้มีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

จากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรยีมความพร้อมส าหรับ

การประเมินคุณภาพจากภายนอก  รวมถงึสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อก าหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์  แนวทาง 

วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี  พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่งส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาจึงได้จัดท า กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการปร ะกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา  47 วรรคสอง โดยสาระส าคัญ

เก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบั บนีย้ังคงไว้ตาม 

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ  พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติ 

มาอย่างต่อเนื่อง  ต่อมาในปี  2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม  โดยรวมการประกันคุณภาพ ภายใน 

และภายนอก ของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน  โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก  2 ประการคอื  1) วางระเบียบหรอืออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ 

และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนแล ะพัฒนาการ

ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา  โดยน าผลการประเมิน

คุณภาพทั้งภายใน และภายนอก ไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ยังมีการ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย  การประเมินคุณภาพการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ  และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาอย่างน้อยหนึ่งคร้ังในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ  รวมทั้งเปิดเผย

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

กอ่นมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดี 

ถงึความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย 

และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ  3 ประการ คอื การให้เสรภีาพ

ทางวิชาการ  (academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน  (institutional autonomy) 

และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก ตามหลักการของความรับผิดชอบ 

ที่ตรวจสอบได้ (accountability) 

ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถ านศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  

และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พจิารณาเสนอ

นโยบายแผนพัฒนา  และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

และแผนการศึกษาแห่งชาติ  สนับสนุนทรัพยากร  ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปรญิญา

ตามกฎหมายว่าด้วยการจั ดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  โดยยึดหลักเสรภีาพทางวิชาการ 

และความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา  เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา

คุณภาพและมาตร ฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อม 

เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

ที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน  โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใชก้ันแพรห่ลาย 

ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึน้เองแต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบ

ใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน  การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน  

และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี ้เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาูประสงค ์และมีพัฒนาการอย่าง
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตอ่เนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแกส่าธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรา้งผลผลิต 

ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ หลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

 หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

1) เสริมพันธกจิหลักและพันธกจิสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 

2553 

2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ 

ซึ่งสามารถส่งเสรมิและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ประกอบด้วย  

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2557 

- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีการด าเนินการตั้งแต่  การควบคุม

คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑก์ารประเมินฯ

จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  เพื่อให้สามารถส่งเสรมิ  

สนับสนุนก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  โดยยึดหลักเสรภีาพทาง วิชาการ

และความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา  ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่คณะและสถาบัน ต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน   

ซึ่งเป็นการประเมินความเข็มแข็งทางวิชาการ 

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

5) เช่ือมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ  กกอ. โดยเฉพาะเรื่อง

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และการเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ  

สมศ.เพื่อไม่ให้เป็นการท างานซ้ าซอ้นเกินความจ าเป็นหรอืสรา้งภาระการท างานของหน่วยงาน 

3.1.2 มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  คอื มาตรฐาน  

การอุดมศึกษา  ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  ต้องด าเนินการให้เป็น ไปตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรร มการพัฒนาระบบ

ราชการ(ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คอื ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 

 1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ  ก าหนดเกณฑก์ารประเมินตัวบ่งชี้

เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่  1 ถึง 5 การประเมินเชงิคุณภาพนีจ้ะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ



  

 

IQA : College of Logistics and Supply Chain (CLS) 
9 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ด าเนินงานได้ก่ีขอ้ได้คะแนนเทา่ใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่า

ได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรอืสถาบันด าเนินการ และกรรมการ

ประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ  รว่มกันกอ่นที่จะบันทึกคะแนน  โดยมีระดับ

คะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของรอ้ยละหรือคา่เฉลี่ย ก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป็นคะแนน

ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ใน

รูปร้อยละหรือคา่เฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทยีบบัญญัติไตรยางศ์  โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดคา่รอ้ย

ละหรือคา่เฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณ ภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) 

ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดูแล 

ของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกจิหลัก 4 ประการ

ของการอุดมศึกษาและพันธกจิด้านการบรหิารจัดการ  ได้แก่ (1) พันธกจิด้านการผลิตบัณฑิต  (2) พันธกจิ

ด้านการวิจัย  (3) พันธกจิด้านการบรกิารวิชาการ  (4) พันธกจิด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

และการบรหิารจัดการ  ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะเน้นพันธกิ จในด้านการผลิตบัณฑิต 

เป็นส าคัญ  ส่วนพันธกจิด้านอื่นๆ  จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน  หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะ 

และสถาบันจะครอบคลุมพันธกจิหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบรหิารจัดการได้ทัง้หมด  ซึ่งสามารถ 

ชีว้ัดคุณลักษณะที่พงึประสงคต์ามมาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

พันธกจิเหล่านั้นได้ทัง้หมดในบทที่  5 ถงึบทที่ 7 ของคูม่ือฉบับนีจ้ึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑก์ารประเมินจะมุ่งไปที่

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  เพื่อให้สามารถส่งเสรมิ  สนับสนุน ก ากับ

ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  และตัวบ่งชี้ที่

พัฒนาขึน้ ควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่ องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชีท้ี่เป็น กระบวนการให้สามารถสะท้อน

ผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 

ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ  ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงาน 

ประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คอื  คณะกรรมการระดับนโยบาย 

และผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

ที่ชัดเจน และเข้าใจรว่มกันทุกระดับโดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผดิชอบในการติดตาม

ตรวจสอบประเมิน  และกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่ง 

ของคณะกรรมการหรอืหน่วยงานนี ้คอื การจัดระบบประกันคุณภาพพรอ้มทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑก์าร

ประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใชต้้องสามารถเช่ือมโยงให้เกดิ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

คุณภาพของการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจ

จ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงาน  แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการ 

หรือหน่วยงานนีต้้องประสานงานและผลักดั นให้เกดิระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  

ซึ่งสามารถใช้งานรว่มกันได้ในทุกระดับ 

3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ  การวัด

และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ หากปราศจาก

ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจรงิถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร   

คณะวิชาและสถาบัน  ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดีมี

ประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความ ส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  และส่งผล

ต่อคุณภาพในทุกขัน้ตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบประเมินตลอด

จนถงึการปรับปรุงและพัฒนา 

4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด  

5 ที่วา่ด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา  มาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่

พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคม

แห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของชาติ  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษา  

เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน  เพื่อน าไปสู่การ

ก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป  มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้น

ฉบับนี้ได้ใชม้าตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรม่ใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา  โดยมีสาระส าคัญ 

ที่ครอบคลุมเปาูหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐาน 

ที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้

ก าหนด พันธกจิและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑม์าตรฐานอื่นๆ  อาทิ เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา  หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปรญิญาในระบบการศึกษาทางไ กล 

หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปรญิญา  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพจิารณาประเมินคุณภาพ 

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อส่งเสรมิให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนา 

ด้านวิชาการ และวิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทยีมกันและพัฒนาสู่สากล  ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษา 

ได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา  ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถงึมาตรฐานคุณภาพ

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  และสัมพันธ์กับ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถงึกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึน้ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  

ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2553 ทั้งนีค้วามเชื่อมโยงระหว่าง

มาตรฐานการศึกษา  หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสด งใน 

แผนภาพที ่1.1 

ภาพที ่1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษาปกติที่ต้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ  มีการตรวจสอบ  ติดตาม 

และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนีร้ะบบ

ประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า  (input) กระบวนการ  (process) และผลผลิตหรอืผลลัพธ์

(output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา  

ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็น สิ่งจ าเป็น

โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 

 

มาตรฐานที่ 3 

แนวการสรา้งสังคมแห่ง 

การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 

มาตรฐานด้านการสรา้งและ

พัฒนาสังคมฐานความรู้ 

และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานด้านการบรหิาร 

จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 

หลักเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน 

รวมถึงมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตต้ัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานที่ 2 

แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 

คุณลักษณะของคนไทยที่พึง 

ประสงค์ทั้งในฐานะพลเมือง 

และพลโลก 

มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ภาพที ่1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศกึษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
จากแผนภาพที่  1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว

จ าเป็นต้องจัดท า รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดท า

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน

คุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบ

ออนไลน์ตั้งแต่การจัดเก็บขอ้มูลพืน้ฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง  การประเมินของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพเพื่อน าเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อ

สาธารณชน  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน  

การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่

มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตรการด าเนินการของ

คณะและสถาบันเพื่อการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพออกไปรับใชส้ังคม 

6. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มติคณะรัฐมนตร ีปี 2543 เห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งต่อมาได จัดท าเป็นประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 สาระส าคัญของประกาศฉบับนี ้คอื ระบุให้สถาบันอุดมศึกษา

จัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งให้มีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา เพื่อเตรยีมความพร อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอกให้ มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในขึน้  ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบและ

ประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา นั้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในเรื่อยมา โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ การด าเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2553 โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ดังนี้ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

6.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

1) ส่งเสรมิ สนับสนุน และจัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความรู้ และทักษะด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย 

2) ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิ ภาพ โดยก าหนดให้ มีการด าเนินการควบคุม การตรวจสอบ และ

การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ CHE QA Online อย่างต่อเนื่อง 

3) สรา้งวัฒนธรรมคุณภาพโดยส่งเสรมิ และพัฒนาการน าวงจรคุณภาพ (PDCA) เข้ามาใช้

ในการปฏิบัติงานเปรียบเสมือนกลไกที่จะท าให้ระบบงาน และผู้ปฏิบัติงานสามารถด า เนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น 

4) ส่งเสรมิ และสนับสนุนการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและจัดท าแผนปฏิบัติการระดับ

มหาวิทยาลัยในปีถัดไป 

5) พัฒนาเครอืข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยกับบุคคล องคก์ร หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกม หาวิทยาลัย ในกจิกรรมด้าน 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

6) ส่งเสรมิให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และกจิกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยแกน่ักศึกษา และประชาคมโดยผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆของมหาวิทยาลัย 

6.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 การประเมินคุณภาพภายใน หมายถงึ กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นการให้ความหมายในเชิงคุณภาพว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานใน

ระดับดีมากน้อยเพยีงใด และมีหลักฐานที่แสดงการปฏิบัติงานดังกล่าวหรอืไม่ โดยการเขยีนเป็นรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ที่แสดงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และผลการประเมินเทียบกับ เกณฑโ์ดยมีการ

ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติพ .ศ.2542 มาตรา 47 เป็นการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

6.3 วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ภารกิจหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามแผนยุทธศาสตร ์5 ประการ คอื ผลิตบัณฑิต 

การวิจัย การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทัง้ 5 ประการ มีปัจจัยหลายประการที่เรง่รัดการประกันคุณภาพ

การศึกษาในมหาวิทยาลัย คอื 

  1) การจัดอันดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑติ   

  2) มีการแขง่ขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑติทั้งภายใน

และนอกประเทศ  
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

  3) การพัฒนาองคค์วามรูให้เป็นสากลเพื่อให้ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  

  4) การสรา้งความมั่นใจให้แกสังคมด้านความสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

  5) ตองแสดงข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และประชาชนทั่วไป 

จากปัจจัยดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ด าเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพ 

และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคก์ารตรวจประเมิน ดังนี้ 

  1) ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และการบรหิารองคก์รของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ ์

ตัวบ่งชี้อุดมศึกษา  

  2) เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ

ตามโครงสรา้งของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ / วิทยาลัย / ส านัก / สถาบัน  

  3) แสดงข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย

สามารถสรา้งผลผลิตที่มีคุณภาพ 

6.4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

6.4.1 องคป์ระกอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 5 องคป์ระกอบ คอื 

 1) การผลิตบัณฑิต 

 2) การวิจัย 

 3) การบรกิารวิชาการ 

 4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 5) การบรหิารจัดการ 

ส าหรับระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้น

ค านึงถึงองคป์ระกอบคุณภาพการศึกษา เป็นเคร่ืองมือที่จะตรวจสอบประเมินกระตุ้นการปฏิบัติพันธกจิ 

ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้เกดิคุณภาพ และการสรา้งวัฒนธรรมคุณภาพให้เกดิขึน้ในมโนส านึก 

ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย นั้น มุ่งเน้นให้เกดิวงจรคุณภาพ 

(PDCA) ในการด าเนินงานทุกพันธกจิ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ /หน่วยงานเทยีบเทา่ โดยมี

การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมการด าเ นินงานตามองคป์ระกอบ

คุณภาพการศึกษาที่ก าหนด โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ แผนภาพที่ 1.3 และ 1.4 

ประกอบด้วย 

1) การวางระบบคุณภาพ (Quality System) 

เป็นกระบวนการด าเนินงานของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการวางระบบ

กลไกการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการก าหนดแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ 

และวิธีการด าเนินงาน ก ากับดูแล สนับสนุน และตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

ของคณะวิชาและหน่วยงานต่า งๆ ภายในมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สกอ .,สมศ .  
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

และเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด โดยได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกัน

คุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก มาตั้งแต่ป ีพ .ศ. 2541 เพื่อรองรับการตรวจสอบ 

และประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ไ ด้รับการรับรองคุณภาพในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

2) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

เป็นกระบวนการด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันการศึกษาในการก าหนด

มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ หลังจากนั้นหน่วยงานต้นสังกัด 

และสถาบั นการศึกษาจัดท าแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพเขา้สู่มาตรฐาน 

ที่ก าหนดไว้ในด้านการพัฒนาหลักสูตร สื่อการพัฒนาครูและบุคลากรธรรมนูญสถานศึกษา ระเบียบการ

สอนการแนะแนว การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ทั้งนีจ้ะเน้นระบบและกลไกการปฏิบัติงาน 

ตามแผน ติดตาม ก ากับ การด าเนินงานอย่างจรงิจังและต่อเนื่อง  

3) การติดตามตรวจสอบ (Quality Audit)  

เป็นการด าเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการยืนยันเปาูหมาย 

ที่ก าหนดมุ่งไปสู่มาตรฐานที่ต้องการ โดยการด าเนินการ ดังนี ้การตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงาน 

ทั้งร ะบบด้วยตนเองของสถาบันการศึกษา เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา 

อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และรายงานผลต่อผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา การตรวจสอบ 

และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนและ /

หรือใช้มาตรการในการส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้  

4) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  

เป็นการประเมินคา่ระดับคุณภาพของกจิกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการ

จัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น การประเ มินคุณภาพภายในจะใช้วธิี

การศึกษาตนเอง (Self Study) และการประเมินตนเอง (Self Assessment) ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอก

เป็นการด าเนินงานโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผล 

และรับรองว่าสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ 

5) การพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement)  

เป็นการด าเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการน าผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา โดยสถาบันการศึกษา

และหน่วยงานต้นสังกัดน าข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเ มินคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

หน่วยงานในปีการศึกษาถัดไป 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ภาพที่ 1.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา หน่วยงานจัดการศึกษา 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

6.5 กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 

6.5.1 คณะ /หน่วยงานเทยีบเทา่ จัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ 

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพขึน้ โดยมีหน้าที่พัฒนา บรหิาร และติดตามการด าเนินการด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน ตลอดจนประสานงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

เพื่อให้เกดิความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.5.2 คณะ/หน่วยงานเทยีบเทา่ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของหน่วยง าน ให้สอดคล้องกับวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อใช้ก ากับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

6.5.3 คณะ /หน่วยงานเทยีบเทา่ จัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการปฏิบัติพันธกจิ 

ของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบรกิารทางวิชาการแก สังคม การพั ฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.5.4 คณะ/หน่วยงานเทยีบเทา่ ก าหนดองคป์ระกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในที่สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณท์ี่แสดงให้เห็น

จุดยืน/ตัวตนของคณะ/หน่วยงาน 

6.5.5 คณะ /หน่วยงานเทยีบเทา่ จัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  

ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

ภายใน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร และสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

6.5.6 คณะ/หน่วยงานเทยีบเทา่ จัดให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานขึน้

เป็นการภายในได้ตามที่จะเห็นสมควร โดยมีการแสดงผลการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 

อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

6.5.7 คณะ/หน่วยงานเทยีบเทา่ จัดท ารายงานการประเมินคุณ ภาพตนเอง และเตรียมความ

พรอ้มเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัย ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

ที่ก าหนด 

6.5.8 คณะ /หน่วยงานเทยีบเทา่ จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพตามองคป์ระกอบ /ตัวบ่งชี้

คุณภาพ และตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานต้อง

ด าเนินการตามแผนดังกล่าวให้ครบตามวงจรคุณภาพ PDCA และรายงานผลการด าเนินการในรายงานการ

ประเมินตนเองของหน่วยงานในปีการศึกษาถัดไป 

6.6 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีผูบ้รหิารระดับสูงให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ 

และรว่มกันก าหนดนโยบายด้านของการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก จึงส่งผลให้การด าเนินงาน 

ประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คอื คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย

จัดตั้งขึ้น เพื่อท าหน้าที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ไปสู่เปูาหมายโดยแบ่งเป็นหลาย 

ระดับตามหน้าที่และความส าคัญ ดังนี้ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1) สภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นประธาน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้แทนฝุายบรหิาร ผู้แทนสภ าคณาจารย์ และข้าราชการ เป็นกรรมการ โดยมี

หน้าที่หลักดังนี้ 

1.1 ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติพันธกจิของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 

1.2 ก ากับและติดตามผลการปฏิบัติพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

1.3 ก ากับและติดตามมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

1.4 พิจารณาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ประกอบด้วย   

รองอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

2.1 ก ากับนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิาร

คุณภาพ 

2.2 ก ากับมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

2.3 พิจารณาเปูาหมายและผลการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอการรับรอง 

2.4 ก ากับและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 

3) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

3.1 คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วยอธิการบดี

เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝุายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นรองประธานกรรมการ 

รองอธิการบดี /คณบดี /ผู้อ านวยการวิทยาลัย /ผู้อ านวยการส านัก /ผู้อ านวยการสถาบัน /หัวหน้าส า นัก /

ผู้อ านวยการกอง/หน่วยงานเทยีบเทา่ เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการ

และเลขานุการ บุคลากรงานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

3.1.1 ก าหนดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความเ ห็นชอบ

ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  

3.1.2 ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 

3.1.3 ให้ค าแนะน าปรกึษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดท าร ายงานการ

ประเมินตนเองระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาและหน่วยงานเทยีบเทา่ และระดับมหาวิทยาลัย 

3.1.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย มอบหมาย 

3.2 คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใ น ประกอบด้วย 

รองอธิการบดีฝุายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีที่รับผดิชอบงานประกัน

คุณภาพการศึกษา /หัวหน้าส านัก /หัวหน้าสถาบัน /ผู้อ านวยการศูนย์ /ผู้อ านวยการกอง / หน่วยงานเทยีบเทา่

เจา้หน้าที่ที่รับผดิชอบงานประกันคุณภาพ เป็นกรรมการ หัวหน้างานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เป็นกรรมการและเลขานุการ บุคลากรงานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ เป็นกรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

3.2.1 จัดท าและรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกสาร /หลักฐานอ้างอิงต่างๆ เพื่ อสนับสนุนการจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองในรูปแบบเอกสารและการจัดท ารายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online รวมถงึการ

จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 

3.2.2 จัดท าและรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็น

เจา้ภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยได้รับทราบทุก

ไตรมาส 

3.2.3 เผยแพร่รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุถณภาพภาย ใน 

ระดับมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนรับทราบ 

3.2.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

4) คณะกรรมการเครอืข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4 . 1 คณะกรรมการเครอืข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย  

รองอธิการบดีฝุายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นที่ประธานกรรมการ รองคณบดีที่รับผดิชอบแผนงาน

และประกันคุณภาพ ผู้อ านวยการส านัก /ผู้อ านวยการส ถาบัน /ผู้อ านวยการศูนย์ /ผู้อ านวยการกอง / 

หน่วยงานเทยีบเทา่ เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ บุคลากร

กองนโยบายและแผน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

4.1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารบรหิารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณ  

ประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการ เพื่อน าผลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ

เครอืข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

4.2 คณะอนุกรรมการเครอืข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วยบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและประกันคุณภาพของ คณะ /วิทยาลัย /สถาบัน /ส านัก /ศูนย์ /กอง/หน่วยงาน

เทยีบเทา่ โดยมีหน้าที่ ดังนี ้

4.2.1 แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ระบวนการ /ปัญหาและวิธีแกไ้ขการท างานด้านแผนงาน

งบประมาณ ประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการ เพื่อสรา้งองคค์วามรู้ใหม่ 

4.2.2 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านแผนงาน งบประมาณ

ประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

4.2.3 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบูรณาการความรว่มมือเพื่อสรา้ง

ความเข้มแข็งรว่มกัน 

4.2.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการเครอืข่าย

แผนงานและประกันคุณภาพ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

บทที่ 2 

ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

1. ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารเหมวดี

พิทักษ์ (อาคาร 37) ช้ัน 1 - 4 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชริะ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณยี์ 10300 

โทรศัพท์ 0 2160 1327, โทรสาร 0 2160 1184 เว็บไซต์ www.cls.ssru.ac.th  

  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน      

เมื่อวันที่ 9 มนีาคม 2557 โดยจัดการศึกษาในระดับปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก ซึ่งถอืว่าเป็น

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แยกตัวออกจากวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งใน

ส่วนของการบรหิารและการจัดการเรี ยนการสอน โดยปีการศึกษา 2557 เปิดหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี

บรหิารธุรกจิบัณฑติ 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการบรหิารจัดการเครือข่ายรา้นอาหาร สาขาวิชาการจัดการ

การขนส่ง และ GLOBAL SUPPLY CHAIN MANGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM) หลักสูตรระดับ

ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์          

ปีการศึกษา 2558 เปิดหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการคลังสินคา้และ

สินคา้คงคลัง เพิ่มเติม  ปีการศึกษา 2559 เปิดหลักสูตรระดับปรญิญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ     

สถานประกอบการอย่างแท้จรงิ  

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานเทยีบเทา่ค ณะ อยู่ในก ากับของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสวนสุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง  เปาูหมายหลักคือ มีความเป็นอิสระ        

ความคล่องตัวสูงและมีภารกิจหลักที่ส าคัญ คอื ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบ การ รวมทั้งผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพ

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซยีนและ       

สังคมโลก และยังพรอ้มให้บริการวชิาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แกชุ่มชน สังคม และประชาคมอาเซยีนอย่างมีคุณภาพ  อีกทั้งเรายังสรา้งองคค์วามรู้ งานวิจัย นวัตกรรม

ต่าง ๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เกดิการพัฒนาต่อสถานประกอบการและสังคม 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

การบรหิารงานของวิทยาลัยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสรา้งเครอืข่าย         

ความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสรา้งเครอืข่ายในการรว่มมือทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวมถงึ

การท างานหลังจบการศึกษา 

ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมาจากวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จนเปลี่ยนมาเป็นวิทยาลัย         

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เราได้สะสมประสบการณ ์มุ่งมั่น พัฒนาและพรอ้มที่จ ะกา้วไปให้ทันต่อ        

การเปลี่ยนแปลงเสมอ ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีนักศึกษาจ านวน 1,147 

คน โดยแยกเป็นช้ันปีที่ 1 จ านวน 547 คน ช้ันปีที่ 2 จ านวน 360 คน ช้ันปีที่ 3 จ านวน 240 คน ทางวิทยาลัย

ฯ คาดหวังว่าในอนาคตจะมีนักศึกษาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น และในปี พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทาได้อนุมัติการก่อสรา้งอาคารหลังใหม่ ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2559 การขยายอาคารสถานที่ใหม่นีท้ าให้ 

วิทยาลัยฯ สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้นถึง 4,000 คน 

การเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งการท างาน ท าให้วิทยาลัยโ ลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ และมุ่งมั่นในการสรา้งความเป็นเลิศให้กับ

บัณฑติเพื่อน าความรู้ ความสมารถไปปรับใชก้ับการท างานและพรอ้มที่จะเข้าสู่สถานประกอบการอย่าง

สมบูรณ ์   

 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิ และประเด็นยุทธศาสตร์  

1.2.1 ปรัชญา   

ความรู้คู่สติปัญญา ศรัทธาความเป็นไทย กา้วไกลสู่สากล 

1.2.2 วิสัยทัศน์   

วิทยาลัยช้ันน าแห่งการเรียนรูแ้ละพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่

สากล 

1.2.3 พันธกจิมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความต้องการของสถานประกอบการ 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซยีนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวชิาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิ สติกส์และซัพพลายเชน

แกชุ่มชน  สังคม และประชาคมอาเซยีนอย่างมีคุณภาพ 

4. วิจัย สรา้งนวัตกรรม และองคค์วามรู้ด้านประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนสู่การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1.2.4 ประเด็นยุทธศาสตร ์มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร ์และเปาูประส งค์เชิง

ยุทธศาสตรห์ลัก เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกจิ และเปาูหมายการพัฒนา ดังนี ้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

เปาูประสงคเ์ชิงยุทธศาสตรห์ลัก คอื มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่ม

คุณภาพของผลผลิตและการบรกิาร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เกา่และชุมชน  เปาูประสงค ์

เชิงยุทธศาสตรห์ลัก คอื มีกิจกรรมและฐานข้อมูลเพื่อสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เกา่และชุมชน 

ยุทธศา สตรท์ี่ 3 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน สนอง ตอบความ

ต้องการของสถานประกอบการ เปาูประสงคเ์ชิงยุทธศาสตรห์ลัก คอื บัณฑติมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติระดับสากล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาองคค์วามรู้ งานวิจัย งานสรา้งสรรค ์และนวัตกรรมที่สร้าง

มูลคา่เพิ่มให้กับชุมชนท้องถิ่นและสังคม  เปาูประสงคเ์ชิงยุทธศาสตรห์ลัก คอื เพื่อพัฒนาองคค์วามรู้  

งานวิจัย งานสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรมที่สร้างมูลคา่เพิ่มให้กับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 สรา้งความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนในทุกด้าน เปาูประสงค์

เชิงยุทธศาสตรห์ลัก คอื จัดกจิกรรมหรอืโครงการเพื่อสรา้งความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาศักยภาพการบริการวชิาการทีมีคุณภาพแก่ชุมชน ท้องถิ่น และ

สังคม  เปาูประสงคเ์ชิงยุทธศาสตรห์ลัก คอื  ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ แล ะ

สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 อนุรักษ์ ส่งเสรมิ ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล 

และเรียนรูว้ัฒนธรรมอาเซยีน  เปาูประสงคเ์ชิงยุทธศาสตรห์ลัก คอื นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร 

รวมถงึเยาวชนและประชาชน ทั่วไปรูถ้งึคุณคา่ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย และได้เรยีนรูว้ัฒนธรรมอาเซยีน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการด้วยเงินรายได้ สินทรัพย์และทรัพย์สินทาง

ปัญญา เปาูประสงคเ์ชิงยุทธศาสตรห์ลัก คอื ปฏิรูปการบริหารจัดการด้วยเงินรายได้ สินทรัพย์และทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

 

1.3 เอกลักษณ์หรอืวัฒนธรรมของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดอัตลักษณแ์ละ

เอกลักษณข์องมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.3.1 อัตลักษณ ์(Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

1.3.2 เอกลักษณ ์(Uniqueness) 

เป็นองคก์รด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากล 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1.3.3 คา่นิยม 

1. จัดการศึกษาเน้นการปฏิบัติและตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 

2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. สรัางคุณคา่และความประทับใจต่อผู้รับบรกิาร 

4. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

5. เป็นวิทยาลัยแห่งความผาสุก  

 

โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

โครงสร้างการบริหารจัดการ (Administrative Chart) 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

บทที่ 3 

การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
 

1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เป็นที่ทราบกันดีวา่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

ตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี  สภาพสังคม  เศรษฐกจิ 

ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ  และพฤติกรรมการเรยีนรูข้องผู้เรยีน  ดังนั้น ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดย

ตลอด ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม  (2557 – 2561) และระบบการประเมิน

คุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558 - 2562) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ิมใช้มา

ตั้งแต่ปีการศึกษา  2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการ

ด าเนินงานในทุกปกีารศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณข์อง

แต่ละสถาบันในรอบแรกนีต้ัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า  กระบวนการและ

ผลผลิตหรอืผลลัพธ์  โดยครอบคลุมองคป์ระกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์

แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกันกับตัวบ่งชีก้ารประเมินคุณภาพภายนอก ของส านักงานรับรองม าตรฐาน  และประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคก์ารมหาชน ) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 

ของสถาบันอุดมศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึน้สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ  คอื 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรอืผลลัพธ์อีกทั้งยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบรหิารจัดการ

ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร

การเรียนรู ้และนวัตกรรม  ในส่วนของเกณฑก์ารประเมิน  มีทั้งเกณฑท์ั่วไปที่ใชก้ับทุกสถาบัน และที่แยกใช้

เฉพาะกับสถาบันที่มีจุ ดเน้นต่างกัน  ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  สถาบันที่เน้นการผลิต

บัณฑติ และพัฒนาสังคม  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  และสถาบันที่เน้นการ

ผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว เนื่องจากในระยะแรกนีส้ถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างาน

ที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จงึเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง  พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบ

แรกโดยน าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึ กษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วย

ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  มาตรฐานเพื่อการ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประเมินคุณภาพภายนอกของ  สมศ . กรอบการป ฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ  ของส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตามการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑก์ารประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง 

จะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ส าหรับการวัดผลผลิตหรอืผลลัพธ์นั้น  ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ  สมศ. มาใช้ 

โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้แ ละเกณฑก์ารประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้

ครบถว้นทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ  ผลผลิตหรอืผลลัพธ์  ทั้งนี้ เกณฑท์ี่

พัฒนาขึน้ในรอบนีย้ังมีความแตกต่างจากรอบแรก คอื  มีการก าหนดประเภทเกณฑม์าตรฐานทั่วไปที่ใชก้ับ

ทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑม์าตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบัน

ที่เน้นระดับปรญิญาตร ีกลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑติศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่

เน้นระดับปรญิญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑติศึกษา โดยเฉพาะ

ระดับปรญิญาเอก ตามนิยามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ 1 (พ.ศ. 2557 - 2561) 

ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต 

ให้มีคุณภาพ  จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับอุดมศึกษา โดยให้พจิารณาเพิ่มเติมในสาระที่เก่ียวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 

2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 รวมทั้ง

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองคป์ระกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกจิ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา  และเพิ่มเติมด้านอื่นๆ  ที่จ าเป็นส าหรับ

การพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร  คณะ และสถาบัน

ด าเนินการไปพร้อมกัน  หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมิ นผลลัพธ์ภายใต้การ

ด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประกอบด้วย  6 องคป์ระกอบ ได้แก่ 

องคป์ระกอบที่  1 การก ากับมาตรฐาน  องคป์ระกอบที่  2 บัณฑติ องคป์ระกอบที่  3 นักศึกษา องคป์ระกอบ 

ที่ 4 อาจารย์ องคป์ระกอบที่  5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรยีน  และองคป์ระกอบที่  6  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ตัวบ่งชี้และเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุม 

เรื่อง การส่งเสรมิ  การพัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน  จ านวนอาจารย์ 

ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา  โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร  

ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรยีนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้

ต่างๆ  การด าเนินการตามกรอบมา ตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งคุณภาพบัณฑติ   
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ  คุณภาพผลงานตีพมิพ์และเผยแพร่ของนักศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ  ประกอบด้วย  5 องคป์ระกอบ ได้แก่ 

องคป์ระกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต  องคป์ระกอบที่  2 การวิจัย องคป์ระกอบที่  3 การบรกิารวิชาการ  

องคป์ระกอบที่  4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และองคป์ระกอบที่  5 การบรหิารจัดการตัวบ่งชี้และ

เกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ  เพื่อสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง กจิกรรมนักศึกษา การบรกิารนักศึกษา การ

ให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบรหิารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบันประกอบด้วย  5 องคป์ระกอบ  ได้แก่  

องคป์ระกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องคป์ระกอบที่  3 การบรกิารวิชาการ  

องคป์ระกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และองคป์ระกอบที่  5 การบรหิารจัดการ  ตัวบ่งชี้และ

เกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา  ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย ด้าน

กายภาพด้านวิชาการ  ด้านการเงิน  ด้านการบรหิารจัดการมาตรฐาน ด้านการด าเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี ้ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของสถาบัน เพื่อ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ  โดยครอบคลุมในด้านกายภาพ และภารกิจของสถาบัน

รวมถงึการประกันคุณภาพในภาพรวม 

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ  เพื่อการควบคุ มคุณภาพ   

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  

และระดับสถาบันให้ได้ขอ้มูลที่ช้ีผลการบรหิารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ของแต่ละคณะ  และภาพรวมของสถาบันอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเก ณฑ ์ 

และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอ

ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปกีารศึกษาตลอดจน เพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอย่าง

น้อยหนึ่งคร้ังในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ  รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคม ในเ รื่อง คุณภาพบัณฑติ  

โดยผู้เรยีนมีงานท า  ผู้เรยีนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และเพื่อ

ประกอบการพิจารณาขึน้ทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ   

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ  การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ  เพื่อสรา้งความมั่นใจให้กับ 

ผู้ใชบ้ัณฑติ และส่งเสรมิสนับสนุน  ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะ และสถาบันให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน และวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดโดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมี

การควบคุมคุณภาพในทุกขัน้ตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา โดยคณะกรรมการประจ า

หลักสูตรมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลกา รผลิตบัณฑติ โดยคณะกรรมการประจ าคณะ และ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

คณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปกีารศึกษามีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ที่จะมี

การรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงปริมาณ และเชิง

คุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา  เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑติ

ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์ 

และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2557 โดยระบุให้

สถาบันอุดมศึกษา มีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยยึดหลักเสรภีาพ

ทางวิชาการ และความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา  เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับ

บรบิทของสถาบันอุดมศึกษา  และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑม์าตรฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  

และเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใชต้้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษา และกฎกระทรวงว่าด้วย

ระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึน้  หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกัน

คุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบ 

ที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึน้เอง  ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการ

ประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา ต้องรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด  เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  48 

แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่ 3)  

พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 - 2561)  

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์  จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คอื การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน

และเก็บข้อมูล  (Do) การประเมินคุณภาพ  (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง  (Act)  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  โดยน าผลการประเมินปีก่อน

หน้านีม้าใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน  โดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน  กรณีใชร้ะบบเปิด  - ปิดภาค

การศึกษาแบบเดิมหรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใชร้ะบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซยีน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  คอืเดือนที่ 1 – 

เดือนที ่12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม –กรกฎาคม ปีถัดไป) 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – 

สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน  โดยคณะกรรมการบรหิาร  

ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน  (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย )  

มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป  หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้

งบประมาณกลางปีหรอืงบประมาณพิเศษก็ได้ 

 วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 

 1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 

2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ  12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ   CHE  QA  

Online และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปทีั้งระดับหลักสูตร  คณะวิชา และ

สถาบัน 

3. หลักสูตรเตรยีมการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรผา่นระบบ  CHE QA Online 

4. คณะหรือหน่วยงานเทยีบเทา่น าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองระดับคณะ 

5. คณะหรือหน่วยงานเทยีบเทา่ประเมินตนเองบนระบบ  CHE QA Online  

และยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว  

6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร  ผลการประเมินระดับคณะวิชา  

มาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน  

7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ  CHE QA Online   และยืนยันผลการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตร  คณะวิชา พรอ้มน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน 

ในปีการศึกษาถัดไป 

8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน ที่สถาบันแต่งตั้ง  (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบั น) มาวางแผนปรับปรุง 

การด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ผ่านระบบ  CHE QA 

Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 

4. แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะวิชาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑก์ารประกันคุณภาพภายใน ทุกปกีารศึกษา 

ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชาตามล าดับ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูล 

ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนีค้ณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1 ชุด 

อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาเดียวกันทั้งใน

ระดับปรญิญาตร ีและบัณฑติศึกษา 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

4.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายใน ระดับหลักสูตร ส าหรับ

หลักสูตรท่ีม ีมคอ. 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร ก าหนดไว้ดังนี้  

1) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกวา่กึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบัน และอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการการประเมิน 

2) ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน ทั้งนีค้ณะกรรมการประเมินฯ  

ทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบยีนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละระดับ

การศึกษาเป็นดังนี ้ 

1) ระดับปรญิญาตร ีคณะกรรมการมีคุณวุฒปิรญิญาโทขึน้ไป หรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึน้ไป 

2) ระดับปรญิญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒปิรญิญาเอก หรือด ารงต าแ หน่งทางวิชาการ  

ระดับรองศาสตราจารย์ขึน้ไป 

3) ระดับปรญิญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒปิรญิญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ระดับศาสตราจารย์ขึน้ไป  

4.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ส าหรับ

หลักสูตรท่ีไม่มี มคอ. 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร ก าหนดไว้ดังนี้  

1) คณะกรรมการประเมินฯ จ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกวา่กึ่งหนึ่งเป็น

คณาจารย์ภายนอกคณะวิชา และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน

คุณภาพภายใน  

2) ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นอาจารย์ภายนอกคณะวิชา ทั้งนีค้ณะกรรมการประเมิน

ฯ ทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบยีนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผูป้ระเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชาที่มหาวิทยาลัย

จัดขึน้ 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละร ะดับ

การศึกษาเป็นดังนี ้ 

1) ระดับปรญิญาตร ีคณะกรรมการมีคุณวุฒปิรญิญาโทขึน้ไป หรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึน้ไป 

2) ระดับปรญิญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒปิรญิญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ระดับรองศาสตราจารย์ขึน้ไป 

3) ระดับปรญิญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒปิรญิญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ระดับศาสตราจารย์ขึน้ไป 
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4.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา ก าหนดไว้ดังนี้  

1) คณะกรรมการประเมินฯ มีจ านวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนีข้ึน้อยู่กับขนาดคณะวิชา 

2) ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะวิชาที่ขึ้นทะเบยีนประธาน

กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3) กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะวิชาที่ผา่นการฝึกอบรมหลักสูตรผูป้ระเมิน 

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดขึน้ หรือหลักสูตรผูป้ระเมินคุณภาพภ ายใน ส าหรับคณะวิชา 

ที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้ 

4) เลขานุการเป็นผู้ผา่นการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการการประเมินฯ 

ที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้  

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชาเป็นดังนี ้

1) ประธานกรรมการ 

- ผู้ที่ก าลังหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้บริหาร หรอื 

- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึน้ไป และมีประสบการณ ์

เป็นประธานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ 

- ผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ววา่มีความเหมาะสม 

2) กรรมการ 

- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา 

มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ป ี

- กรณีเป็นบุคลากรฝุายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทามาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ป ี

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา จะด าเนินการติดตามตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแจ้งผลให้คณะทราบ 

4.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาเขต ก าหนดไว้ดังนี้ 

1) คณะกรรมการประเมิน ฯ มีจ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนีข้ึน้อยู่กับขนาดของวิทยาเขต 

2) ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกวิทยาเขตที่ขึน้ทะเบียนประธาน

กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3) กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกวิทยาเขตที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

ผู้ประเมินที่ ส านักง านคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดขึน้ หรือหลักสูตรผูป้ระเมินคุณภาพ ภายใน 

ส าหรับคณะวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้ 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาเขต 

1) ประธานกรรมการ 

- ผู้ที่ก าลังหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้บรหิาร หรอื 
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- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึน้ไป และมีประสบการณ ์

เป็นประธานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ 

- ผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ววา่มีความเหมาะสม 

2) กรรมการ 

- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

- กรณีเป็นบุคลากรฝุายสนับสนุน ต้อง ท าหน้าที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ป ี

4.5 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ก าหนดไว้ดังนี้ 

1) คณะกรรรมการประเมินฯ มีจ านวนอย่างน้อย 7 คน 

2) ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบยีน

ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

3) กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผา่นการฝึกอบรมหลักสูตรผู้

ประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดขึ้ น อย่างน้อยรอ้ยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายใน

มหาวิทยาลัยต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดขึน้ หรือ

หลักสูตรผูป้ระเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้  

4) เลขานุการเป็นผู้ผา่นการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรม การประเมินฯ 

ที่มหาวิทยาลัย จัดขึน้ 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเป็นดังนี้ 

1) ประธานกรรมการ 

- ผู้ที่ก าลังหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้บรหิารระดับคณะวิชาหรอืเทียบเทา่ขึน้ไป  

และมีประสบการณเ์ป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะวิชาหรอืเทียบเทา่ หรือ  

- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึน้ไป และมีประสบการณเ์ป็น

ประธานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะวิชาหรอืเทียบเทา่ หรือ  

- ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้ววา่มีความเหมาะสม 

2) กรรมการ 

- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ป ี

- กรณีเป็นบุคลากรฝุายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึน้ไป  

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี

ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบยีนผู้ประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร 

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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บทที ่4 

นิยามศัพท์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถงึ การรวมรวมองคค์วามรู้ที่มีอยู่ใน

องคก์รซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองคก์ร

สามารถเข้าถงึความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้

องคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยมีความรูม้ี 2 ประเภท คอื 

1. ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรูท้ี่ได้จากประสบการณ ์พรสวรรค์ 

หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรูท้ี่ไม่สามารถถา่ยทอด 

มาเป็นค าพูดหรือลายลักษณอ์ักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชงิวิเคราะห์ 

บางคร้ังจึงเรียกวา่เป็นความรูแ้บบนามธรรม 

2. ความรู้ท่ีชัดเจน (Explicit Knowledge) เป็นความรูท้ี่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่าน 

วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณอ์ักษร ทฤษฎี คู่มอืต่างๆ และบางคร้ังเรยีกวา่เ ป็นความรู้แบบ

รูปธรรม 

นพ.วิจารณ ์พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้ ” คอื เครื่องมือเพื่อการบรรลุ

เปาูหมายอย่างน้อย 4 ประการ ไปพรอ้ม  ๆกัน ได้แก่ บรรลุเปูาหมายของงาน บรรลุเปาูหมายของการ พัฒนา

คน บรรลุเปาูหมายการพัฒนาองคก์รเรียนรู ้และบรรลุความเป็นชุมชุน เป็นหมู่คณะความเอือ้อาทรระหว่าง

กันในที่ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่  

1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรอืส าคัญต่องานหรือกจิกรรมของกลุ่มหรือองคก์ร 

2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 

3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรา้งความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 

4) การประยุกต์ใชค้วามรู้ในกจิกรรมงานของตน 

5) การน าประสบการณจ์ากการท างาน และการประยุกต์ใชค้วามรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

และสกัด“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 

6) การจดบันทึก “ขุมความรู้ ” และ “แกน่ความรู้ ” ส าหรับไว้ใชง้าน แ ละปรับปรุงเป็นชุด

ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก และเช่ือมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึน้ 

โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนีบู้รณาการเป็นเนือ้เดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ 

ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรอืรหัสอย่างอื่น ที่เข้าใจได้โดยทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝัง

ลึกอยู่ในสมอง(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ คา่นิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่

ในมือ และส่วนอื่นๆ ของรา่งกาย (ทักษะในการปฏิบัติ ) การจัดการความรู้เป็นกจิกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท า

รว่มกันไม่ใชก่จิกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
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การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถงึ การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณใ์นลักษณะ 

ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวชิาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 

หรือระดับคณะและต้องเป็นผลงานที่ผา่นการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรว่มเป็น

กรรมการพิจารณาด้วย  

การเทยีบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถงึ วิธีการในการวัดและปรยีบเทยีบผลผลิต 

บรกิารและวิธีการปฏิบัติกับองคก์รที่สามารถท าได้ดีกวา่ เพื่อน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง

องคก์รของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ  

การบูรณาการ (Integration) หมายถงึ การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 

ทรัพยากร การปฏิบัติการผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเปาูประสงคท์ี่ส าคัญของสถาบัน 

(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากวา่ความ สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

(alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองคป์ระกอบภายในระบบการจัดการ ผลการด าเนินการ 

มีความเช่ือมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถงึ  โครงการความร่วมมือ

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถงึ การเผยแพรท่ี่เปิดกวา้งส าหรับทุกประเทศ  

(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซยีน) 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน  หมายถงึ การเผยแพรเ่ฉพาะในกลุ่มอาเซยีน 10 

ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  นับรวมประเทศไทยด้วย ) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็น 

ต้องไปแสดงในต่างประเทศ  

อาเซียน หมายถงึ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ (Association of South East Asian 

Nations)มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซยี สปป .ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิ ปปินส์ สิงคโปร ์ไทย  

และเวียดนาม 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถงึ การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม

วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 

ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในสาขานั้นๆ 

จากนอกสถาบันเจา้ภาพอย่างน้อยรอ้ยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย 

และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกวา่ 

รอ้ยละ 25  
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถงึ การน าเสนอบทความวิจัย 

ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจาก 

การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นที่ยอมรับ

ในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยรอ้ยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่ เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขา

นั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 25  

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรอืคณะกรรมการ

จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ใน

รูปแบบเอกสารหรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจัย หมายถงึ กระบวนการที่มีระเบยีบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา

ความรู้ใหม่ ตลอดจนถงึการประดิษฐ์คิดค้นที่ผา่นกระบวนการศึกษา คน้คว้าหรอืทดลอง วิเคราะห์และ

ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมายถงึ ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม  

โดยมีการศึกษาคน้คว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลอง 

หรือการพัฒนาจากแนวคิดสรา้งสรรคเ์ดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรอืความสามารถในการบุกเบิกศาสตร ์

อันกอ่ให้เกดิคุณคา่ทางสุนทรยี์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ 

ของอาเซยีน งานสรา้งสรรคท์างศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม 

ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถา่ย ภาพยนต์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ  

(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุรยิางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบ

ต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์ และกวนีิพนธ์รูปแบบต่างๆ  

แนวปฏิบัติท่ีดี  หมายถงึ วิธีปฏิบัติ หรอืขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่ความ

เป็นเลิศตามเปูาหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฎชัดเจน  

โดยมีการสรุปวธิีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ ์บันทึ กเป็นเอกสาร 

เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  

ประสบการณ์ด้านการท า วิจัย  หมายถงึ  มีประสบการณด์้านการท า วิจัยเป็นผลส า เร็จมาแล้วโดยมี

หลักฐานเป็นผลงานที่น า เสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการ

ภายนอกมารว่มกลั่นกรอง  (Peer  Review) หรือตีพมิพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ

ภายนอกมารว่มกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรอืน าเสนอ

ผู้วา่จ้างในการท าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรอืผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง

เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใชส่่วนหนึ่งของการศึกษา  เพื่อรับปรญิญาของอาจารย์ประจ า หลักสูตร โดยให้รายงาน

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี ้การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ให้รายงานในลักษณะของการเขยีนบรรณานุกรม หรือการเขยีนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อ

เจา้ของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพมิพ์เผยแพร่ผลงาน 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถงึ บทความจากผลงานวิจัย หรือบทความ

วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation 

Index Centre (TCI) หรือวารสารวชิาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถงึ บทความจากผลงานวิจัย 

หรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SClmago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI 

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

Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวชิาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

แผนกลยุทธ์  หมายถงึ แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทาง 

การพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกจิ เปาูประสงค ์ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกจิของสถาบัน ซึ่งต้องมี 

การก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์ และคา่เปาูหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของก าร

ด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าเป็นแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถงึ แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน 

ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับ 

แผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการของทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงาน 

ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลคา่ของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็น 

ความต้องการเงินทุนในระยะยาวกับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการ ให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้น  

จึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้วา่สามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด  

เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผน่ดินหรอืเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ

หน่วยงาน เงินบรจิาคจากหน่วยงานภายนอกหรอืศิษ ย์เกา่ หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการ

อื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลคา่ รวมทั้งมีการวเิคราะห์ต้นทุนของการ

ด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุน ต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์

ทางการเงินจะเทา่กับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถงึ แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่

ถา่ยทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกดิการด าเนินงานจรงิตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ 

หรือกจิกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเปาูหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ของโครงการหรอืกิจกรรม คา่เปาูหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรอืหัวหน้า

โครงการงบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน  

พหุวิทยาการ หรอืสหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรอืสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถงึ การใช้องคค์วามรู้ 

หลายสาขาวิชา หลายศาสตรห์รือหลายอนุศาสตร ์มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้น

เป็นองคค์วามรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตรใ์หม่ขึ้น 

หลักสูตรพหุวิทยาการ  (Multidisciplinary) หมายถงึ หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร ์หรือหลาย 

อนุศาสตรเ์ข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรยีนสามารถพัฒนา

ความรู้องคค์วามรู้เป็นศาสตรใ์หม่ขึ้นหรอืเกิดอนุศาสตรใ์หม่ขึ้น  

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชวีการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร+์แพทย์ศาสตร์) 

ภูมิศาสตรส์ารสนเทศ (ภูมิศาสตร+์เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+์วิทยาศาสตร์-เคม)ี  

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใชพ่หุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา 

 (ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุม  

คร้ังที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 

พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถงึ การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ ์ซึ่งสามารถให้ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแกส่ถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด  

โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกส่ถาบันอุดมศึกษา 

ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถงึ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลออกมา 

ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร 

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรอืโดยวิธีการอื่นๆ องคป์ระกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวน การ 

ผลผลิต และข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก  หมายถงึ สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด

องคก์ารหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  

สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หมายถงึ สาขาวิชา ตามคุณวุฒหิรือต า แหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร ์

ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เชน่ เป็นศาสตรใ์นกลุ่มสาขาวิชา (Field of 

Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครัง้ที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 17 

พฤศจิกายน 2554) หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2) /ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 
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หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติ หมายถงึ หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรอืเทียบเทา่ขึน้ไป  

(เช่น ระดับจังหวัด ) หรือรัฐวิสาหกิจ หรอืองคก์ารมหาชน หรือบรษิัทมหาชนที่จดทะเบยีนในตลาด

หลักทรัพย์ หรอืองคก์ารกลางระดับชาติ  ทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า  

สภาวิชาชีพ)  

หลักธรรมาภิบาล หมายถงึ การปกครอง การบรหิาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกจิการต่างๆ ให้เป็นไป 

ในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถงึการบรหิารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทัง้ภาครัฐ และเอกชน  

ธรรมที่ใชใ้นการบรหิารงานนีม้ีความหมายอย่างกวา้งขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพยีงหลักธรรม 

ทางศาสนาเทา่นั้น แต่รวมถงึศีลธรรม คุณธรรม จรยิธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชน 

พึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรง่ใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจ ากองคก์าร

ภายนอก เป็นต้น  

หลักธรรมาภิบาลของการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับ

ใช้ในภาครัฐมี 10 องคป์ระกอบ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คอื ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเปาูหมาย 

ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถงึสามารถเทยีบเคียงกับส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของประเทศเพื่อให้เกดิ

ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร ์และเปาูประสงคท์ี่ชัดเจน  

มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถงึมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง

อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คอื การบรหิารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี 

การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบรหิารจัดการที่เหมาะสมให้องคก์าร

สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด

ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วน ได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คอื การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน

ระยะเวลา ที่ก าหนด และสรา้งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถงึตอบสนองความคาดหวังหรือความ

ต้องการของประชาชนผู้รับบรกิาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผดิชอบ (Accountability) คอื การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

และผลงาน ต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ

สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถงึความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปรง่ใส (Transparency) คอื กระบวนการเปดิเผยอย่างตรงไปตรงมาชีแ้จงได้เมื่อมี 

ข้อสงสัยและสามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู ้

ทุกขัน้ตอนในการด าเนินงานกจิกรรมหรอืกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  
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6) หลักการมีส่ วนร่วม (Participation) คอื กระบวนการที่ขา้ราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู ้เรียนรู ้ท าความเข้าใจ รว่มแสดงทัศนะคติ ร่วมเสนอปัญหาหรือ

ประเด็น ที่ส าคัญที่เก่ียวข้อง รว่มคิดแนวทาง รว่มกันแกไ้ขปัญหารว่มในกระบวนการตัดสินใ จ และรว่ม

กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา  

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คอื การถา่ยโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร  

และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น )  

และภาคประชาชน ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมคว ร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบ 

ในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสรา้งความพึงพอใจในการให้บริการ 

ต่อผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่ดี

ของส่วนราชการ  

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คอื การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบรหิาร

ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรภีาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คอื การได้รับการปฏิบัติและได้รับบรกิารอย่างเทา่เทยีมกัน 

โดยไม่มีการแบง่แยกด้ าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย 

หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา  

การฝึกอบรม และอื่นๆ  

10) หลักมุ่นมั่นฉันทามติ (Consensus Oriented) คอื การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกดิจากการใชก้ระบวนการเพื่อหาข้อคดิเห็นจากลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์  

และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีขอ้คัดคา้นที่ยุติไม่ได้ในประเด็น  

ที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

อาจารย์ หมายถงึ คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

อาจารย์ประจ า หมายถงึ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านกา รสอนและการวิจัย  

และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ )  

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 

2548) 

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้าง 

ที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกวา่ 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระ

งานให้ชัดเจนไม่น้อยกวา่หน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
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การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ 

ในปีที่ประเมิน ดังนี ้ 

9-12 เดือน     คดิเป็น 1 คน 

6 เดือนขึน้ไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน   คดิเป็น 0.5 คน 

น้อยกวา่ 6 เดือน    ไม่สามารถน ามานับได้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถงึ  อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มี ภาระหน้าที่ในการบรหิารหลักสูตร และ

จัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตร

นั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปดิสอนไม่น้อย

กวา่ 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกวา่ 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรระดับปรญิญาโทและเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรอืเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตร  

พหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรอืสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ ประจ าอยู่แล้ว 

(คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครัง้ที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนีก้รณีบัณฑิต

อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพยีง 2 หลักสูตร เท่านั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินการเช่นเดียวกับกา ร

น าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรอืให้ความเห็นชอบ 

และเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบตามแบบฟอรม์ สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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บทที่ 5 

ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคแ์ละเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

การด าเนินงานและการบรหิารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภ ายใน  ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัด

การศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์

มาตรฐานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องโดยให้พจิารณาองคป์ระกอบที่ส าคัญ  ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน  บัณฑติ 

นักศึกษา  อาจารย์หลักสูตร  การเรียนการสอนการประเมินผู้เรยีน  และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เพื่อให้

สามารถผลิตบัณฑิตให้มี 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การ

ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่

หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง  สกอ .ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพรห่ลักสูตรไว้ในประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2552 

3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  เป็นข้อมูลพืน้ฐานในส่วนที่

เก่ียวข้องตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เก่ียวข้องกับคุณวุฒิ 

ต าแหน่งทางวิชาการ  และผลงานทางวิชาการของอาจารย์  ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ  

จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจาณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดข องค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่

ผู้ประเมิน เพื่อให้สามารถน าไปพิจารณาตามบรบิทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนใน

แต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใชใ้นการพิจารณา 

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

โดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทยีบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา  พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพืน้ฐานให้กับ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตรที่เทยีบเคียงได้  เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ  AUN QA ผลการประเมินหลักสูตร

วิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากอ งคก์ารวิชาชีพระดับนานาชาติ  เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้าน

บรหิารธุรกจิ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็น

ประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ 

ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรท่ี

ก าหนด โดย สกอ.  

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ 

บัณฑิตศกึษา เกณฑ์ 12 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  

- ผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใชบั้ณฑิต /ผู้มีสว่นได้สว่น

เสีย) 

 2.2 การได้งานท าหรอื

ผลงานวจิัยของผู้ส าเร็จ

การศึกษา  

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระ 

- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

3. นักศกึษา 3.1 การรับนักศกึษา  - การรับนักศกึษา 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 3.2 การสง่เสริมและ

พัฒนานักศกึษา  

- การควบคุมการดูการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนว

แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานพินธ์ และการ

ค้นควา้อิสระในระดับบัณฑิตศกึษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศกึษา และการเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 3 . 3 ผลท่ีเกิดกับ

นักศกึษา 

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

- อัตราการส าเร็จการศึกษา 

- ความพงึพอใจและผลการจัดการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4 . 1 การบริหารและ

พัฒนาอาจารย ์

- การรับและแตง่ตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- การบริหารอาจารย์ 

- การสง่เสริมและพัฒนาอาจารย ์

 4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ท่ีมีวุฒปิริญญาเอก 

- ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหนง่ทางวิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอก

ท่ีได้รับการอา้งอิงในฐานข้อมูล  TCI และ Scopus ตอ่จ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบ 

ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

4. อาจารย์ (ต่อ) 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

- ความพงึพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร  

การเรียน การสอน  

การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวชิา 

ในหลักสูตร  

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลท่ีใชใ้นการพัฒนา

หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหนา้ใน

ศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 

- การพจิารณาอนุมัตหิัวขอ้วิทยานพินธ์และ การค้นคว้า

อสิระ ในระดับบัณฑิตศกึษา 

 5.2 การวางระบบผู้สอน

และกระบวนการจัดการ

เรียน 

การสอน  

- การพจิารณาก าหนดผู้สอน 

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 

- การแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ และการค้นควา้

อสิระในระดับบัณฑิตศกึษา 

- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบัต ิ  

ในระดับปริญญาตรี 

- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี 

- การช่วยเหลอื ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานพินธ์และ

การค้นคว้าอสิระ และการตพีมิพผ์ลงานให้มคีุณภาพ ใน

ระดับบัณฑิตศกึษา 

 5.3 การประเมินผู้เรียน  - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ

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

- การประเมินวทิยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดับ

บัณฑิตศกึษา 

 5.4 ผลการด าเนนิงาน

หลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

 

ผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบ 

ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

6. สิ่งสนับสนุน  

การเรียนรู้ 

6. 1 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

- ระบบการด าเนนิงานของภาควชิา /คณะ/สถาบันโดยมีสว่น

ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มสีิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพยีงพอและเหมาะสมตอ่

การจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพงึพอใจ

ของนักศกึษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที่  1  การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคอืการพจิารณาเสนอนโยบาย

แผนพัฒนา  และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแ ผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ

แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑม์าตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสรมิให้

สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานใน

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้มีความทัดเทยีมกันและได้ประกาศใช้เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับ

ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับ

ต่างๆ พ.ศ. 2548 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑก์าร

รับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษา ที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่ หรือ

หลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร  พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและ

ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน  จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตร ให้เป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้ เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว  โดยหลักสูตรระดับ

ปรญิญาตรจีะพิจารณาตามเกณฑด์ังกล่าว  4 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์

ดังกล่าว 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : การบรหิารหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหต ุ

1. จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ไมน่อ้ยกว่า  5 คนและเป็น

อาจารย์ประจ าเกนิกวา่  1 

หลักสูตรไมไ่ด้และประจ า

หลักสูตรตลอดระยะเวลา

ท่ีจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรนัน้ 

ไมน่อ้ยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์

ประจ าเกนิกวา่  1 หลักสูตรไมไ่ด้  

และประจ าหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตาม

หลักสตูรนัน้ 

ไมน่อ้ยกว่า  5 คนและเป็นอาจารย์

ประจ าเกนิกวา่  1 หลักสูตรไมไ่ด้  และ

ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด

การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ 

บันทึกข้อความท่ี ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันท่ี  

18 เม.ย. 2549 ก าหนดวา่ 

 อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตรท่ีเป็นหลักสูตรพหุวทิยาการ

(Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้อง

เป็นหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ี

ได้ประจ าอยู่แล้ว 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับ

บัณฑิตศกึษา  สามารถเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท

ในสาขาวิชาเดียวกันได้อกีหลักสูตร  

บันทึกข้อความท่ีศธ0506(4)/ว254 ลงวันท่ี 11 

ม.ีค. 2557 ก าหนดวา่ 

 กรณหีลักสูตรปริญญาตรี  

ท่ีมีแขนงวชิา /กลุ่มวิชาชพีก าหนดให้ตอ้งมี

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไมน่อ้ยกว่า   

3 คน  ให้ครบทุกแขนงวชิา /กลุ่มวิชาของ

หลักสูตรโดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวชิา /

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 
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2. คุณสมบัตขิองอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒริะดับ ปริญญาโท

หรือเทียบเท่าหรือด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ ไมต่่ า

กว่า ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์  

ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์

กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

อย่างนอ้ย 2 คน 

มคีุ ณสมบัตเิป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์

ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หรืออาจารย์

ผู้สอบวทิยานพินธ์หรืออาจารย์

ผู้สอน 

มคีุณสมบัตเิป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์หรืออาจารย์ผู้สอบ

วทิยานพินธ์หรืออาจารย์ผู้สอน  

- 

3. คุณสมบัตขิองอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒไิมต่่ ากว่าปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหนง่

รองศาสตราจารย์ ขึน้ไป   

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กันจ านวนอย่างนอ้ย  3 

คน 

คุณวุฒไิมต่่ ากว่าปริญญาเอก หรอื

เทียบเท่าหรือด ารงต าแหนง่

ศาสตราจารย์ ขึน้ไปในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวน

อย่างนอ้ย 3 คน 

- 

4. คุณสมบัตขิองอาจารย์

ผู้สอน 

- 1. อาจารย์ประจ า หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบันมี

คุณวุฒปิริญญาโท หรอืด ารง

ต าแหนง่ ทางวิชาการ ไมต่่ ากว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

นัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

และ 

2. มปีระสบการณ์ดา้นการสอน  

และ 

1. อาจารย์ประจ าหรอืผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันมคีุณวุฒปิริญญา

เอกหรือด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่

ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

นัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มปีระสบการณ์ดา้นการสอน และ 

3. มปีระสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี

ไมใ่ชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความท่ี  

ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันท่ี 18 ก.ค. 2555 

ก าหนดวา่ให้อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

ระดับปริญญาโท ได้แมจ้ะยังไม่มีผลงานวิจัย

หลังจากส าเร็จการศึกษา  ท้ังน้ีภายใน

ระยะเวลา  2 ปี นับจากวันท่ีเร่ิมสอนจะตอ้งมี

ผลงานวจิัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอน

ในระดับปริญญาเอกและเป็นอาจารย์ป ระจ า
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3. มปีระสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี

ไมใ่ชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา 

หลักสูตรอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ และ

อาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์ในระดับปริญญา

โท และปริญญาเอกได้ 

5. คุณสมบัตขิองอาจารย์

ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก

และอาจารย์ท่ีปรึกษา การ

ค้นควา้อิสระ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิ

ปริญญาเอก หรอื ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการไมต่่ ากว่า  

รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มปีระสบการณ์ในการท าวิจัย 

ท่ีไม่ใชส่่วนหน่ึง ของการศกึษา 

เพื่อรับปริญญา 

 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหนง่ทาง

วชิาการไม่ต่ ากว่ ารองศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และ 

2. มปีระสบการณ์ ในการท าวิจัยท่ี

ไมใ่ชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา 

 

- การพจิารณากรณีอาจารย์เกษยีณอายุงาน

หรือลาออกจากราชการ ดังนี้ 

 1) หลักสูตรสามารถ จ้างอาจารยท่ี์มี

คุณสมบัตติามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรซึ่ง

เกษยีณอายุงานหรือลาออกจากราชการกลับ

เข้ามาท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้

โดยใชร้ะบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

คือมสีัญญาจ้างท่ีให้ค่าตอบแทนเป็นราย

เดอืนและมีการก าหนดภาระงานไวอ้ย่าง

ชัดเจนอาจารย์ดังกลา่วสามารถปฏบัิตหินา้ที่

เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิ พนธ์หลัก  อาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์ร่วมอาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์  

และอาจารย์ผู้สอนได้ 

 2)“อาจารย์เกษยีณอายุงาน ”สามารถ

ปฏบัิตหินา้ที่อาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์

หลักได้ต่อไปจนนักศกึษาส าเร็จการศึกษา  

หากนักศึกษาได้รับอนุมัตโิครงร่าง

วทิยานพินธ์ก่อนการเกษยีณอายุ 
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6. คุณสมบัตขิองอาจารย์

ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม

(ถ้ามี)  

- 1. เป็นอาจารย์ประจ าหรอื

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการไมต่่ ากว่ารอง

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มปีระสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี

ไมใ่ชส่่วน หนึ่งของการศกึษาเพื่อ

รับปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรอื

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหนง่ทาง

วชิาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และ 

2. มปีระสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี

ไมใ่ชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา 

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา  พ. ศ. 2548 ข้อ 7.6 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  หมายถงึ บุคลากรท่ีมี

ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน

เป็นอยา่งดีซึ่งอาจเป็นบุคลากรท่ีไม่อยูใ่นสาย

วชิาการหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก

สถาบันโดยไม่ต้องพจิารณาด้านคุณวุ ฒแิละ

ต าแหนง่ทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะ

เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก  ต้อง

เป็นบุคลากรประจ าในสถาบันเท่านัน้ ส่วน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์ร่วมอาจเป็นบุคคลากรประจ าใน

สถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถ าบันท่ีมี

ความรู้ความเชี่ ยวชาญและ ประสบการณ์สูง

ในสาขาวิชานั้นๆ เป็นท่ียอมรับในระดับ

หนว่ยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ

วชิาชีพด้านน้ันเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ  9 ขึน้

ไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านักงาน

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน และ

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

 ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มอีาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วมอาจารย์ผู้สอบ
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วทิยานพินธ์  หรืออาจารย์ผู้สอน  ท่ีได้รับ

คุณวุฒปิริญญาเอก  หรือไมเ่ป็นผู้ด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการตัง้แตร่องศาสตร าจารย์

ขึน้ไปในสาขาวิชาที่เปิดสอ น 

สถาบัน  อุดมศกึษาอาจแตง่ตัง้ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ  ไปโดยความ

เห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา  และตอ้ง

แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบ

การแตง่ตัง้นัน้ดว้ย 

7. คุณสมบัตขิองอาจารย์

ผู้สอบวทิยานพินธ์ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อาจารย์ประจ าและ

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน  ท่ีมี

คุณวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า

หรือด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่

ต่ ากว่า รองศาสตราจารย์  ใน

สาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และ 

2. มปีระสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี

ไมใ่ชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน  ท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการไมต่่ ากว่ารอง

ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้น หรอื

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มปีระสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี

ไมใ่ชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. การตพีมิพเ์ผยแพร่

ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

- (เฉพาะแผน ก  เท่านัน้ ) ตอ้งเป็น

รายงานสบืเนื่องฉบับเต็มในการ

ประชุมทางวิชาการ (proceedings) 

วารสารหรือสิ่งพิมพว์ชิาการท่ี มี

กรรมการภายนอกมารว่มกลั่นกรอง  

(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ

วทิยานพินธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับส่ิงประดิษฐ์  การ

จดทะเบียนสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

สามารถทดแทนการตีพิมพ์ ในวารสารหรือ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหต ุ

หรือวารสารหรือสิ่งพิมพว์ชิาการ

ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ

อเิล็กทรอนิกส ์

เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 

สิ่งพิมพท์างวิชาการได้  โดยพิจารณาจากปีท่ี

ได้รับสิทธิบัตร  หรืออนุสิทธิบัตร  ไมใ่ชปี่ท่ีขอ

จด 

9. ภาระงานอาจารย์ ท่ี

ปรึกษาวิทยานพินธ์และ

การค้นคว้าอสิระในระดับ

บัณฑิตศกึษา 

- วิทยานิพนธ์  

อาจารย์ 1 คน ตอ่นักศกึษา 5 คน  

การค้นคว้าอสิระ 

อาจารย์ 1 คน ตอ่นักศกึษา  15 

คน  

 

หากเป็นท่ีปรึกษา ท้ัง  2 ประเภท

ให้เทียบสัดสว่นนักศกึษาท่ีท า

วทิยานพินธ์  1 คน เทียบเท่ากับ

นักศกึษาท่ีคน้ควา้อิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ์  

อาจารย 1 คน ต่อ นักศกึษา 5 คน 

ประกาศกระทรวง ศกึษาธิการ  เร่ือง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา  พ. ศ. 

2548 ข้อ 10 ก าหนดวา่ อาจารย์ประจ า 1 คน 

ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ไม่เกิน  5 คน หาก

หลักสูตรใด มอีาจารย์ประจ าที่มศีักยภาพ

พร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาได้มากกวา่  5 คน ให้

อยู่ในดุลยพนิจิของสถาบันอุดมศกึษานัน้  แต่

ท้ังน้ีตอ้งไม่เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวจิัยท่ี

มศีักยภาพสูงท่ีมีความพร้อมทางด้านทุนวจิัย

และเครื่องมือวจิัยรวมท้ังผู้ท่ีด าเนนิ

โครงการวจิัยขนาดใหญ่ อย่างตอ่เนื่องในการ

ผลิตผลงาน 

 

10. อาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์และการค้นควา้

อสิระในระดับบัณฑิตศกึษา

มผีลงานวจิัยอย่างตอ่เนื่อง

และสม่ าเสมอ 

 

- 

 

 

ควรมีอย่างนอ้ย 1 เร่ือง ในรอบ  5 

ปี โดยนับรวมปีท่ีประเมิน 

ควรมีอย่างนอ้ย 1 เร่ือง ในรอบ  5 ปี 

โดยนับรวมปีท่ีประเมิน 

เป็นเจตนารมณท่ี์ประสงค์ให้มีการพัฒนา 

งานวจิัยอย่างสม่ าเสมอ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหต ุ

11. การปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

ตอ้งไม่เกิน  5 ปี(จะตอ้ง

ปรับปรุงให้เสร็จและ

อนุมัติ /ให้ความเห็นชอบ

โดยสภามหาวทิยาลัย /

สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใช้

งานในปีท่ี 6) 

หมายเหตุ  

ส าหรับหลักสูตร  5 ปี 

ประกาศใชใ้นปีท่ี  7 หรือ

หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้

ในปีท่ี 8 

ตอ้งไม่เกิน  5 ปี(จะตอ้งปรับปรุง 

ให้เสร็จและอนุมัติ /ให้ความ

เห็นชอบโดยสภามหาวทิยาลัย /

สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใชง้านในปี

ท่ี 6) 

ตอ้งไม่เกิน  5 ปี(จะตอ้งปรับปรุงให้

เสร็จและอนุมัติ /ให้ความเห็นชอบโดย

สภามหาวทิย าลัย /สถาบันเพื่อ ให้

หลักสูตรใชง้านในปีท่ี 6) 

 

- 

12. การด าเนนิงานให้

เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการ

ด าเนนิงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตร และ

การเรียนการสอนตาม

กรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 -5 ต้อง

ด าเนนิการทุกตัว 

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง

ด าเนนิการทุกตัว 

ตัวบ่งช้ี  TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง

ด าเนนิการทุกตัว 

- 

รวม เกณฑ ์4 ข้อ เกณฑ ์12 ข้อ เกณฑ ์12 ข้อ  
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑก์ารประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร  พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑม์าตรฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องใหม่ 

เกณฑก์ารประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่  1.1 ก าหนดไว้เป็น  “ผ่าน” และ “ไม่ผา่น” หากไม่ผา่นเกณฑข์้อใดข้อหนึ่ง

ถอืว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผา่น” (คะแนนเป็น ศูนย์) 

หลักฐานเอกสารท่ีต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 

 1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถา้มี) 

3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ  ให้มีหนังสือน าส่ง  สกอ. หรือหนังสือส่งคนืจาก 

สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที่  2  บัณฑิต 

พันธกจิที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คอื การผลิตบัณฑิต  หรือการจัดกจิกรรมการเรียนการ

สอนให้ผูเ้รียนมีความรูใ้นวิชาการและวิชาชีพ  มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด  บัณฑติระดับอุดมศึกษา

จะต้องเป็นผู้มีความรู้  มีคุณธรรมจรยิธรรม  มีความสามารถในการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเอง  สามารถ

ประยุกต์ใชค้วามรู้ เพื่อการด ารงชวีิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางรา่งกายและจิตใจ  มีความส านึกและ

ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณข์องสถาบันอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสรมิการ

ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑติ  เช่น เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เพื่อมุ่งเน้นเปาูหมายการจัดการศึกษา

ที่ผลการเรยีนรูข้องนักศึกษา  ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑติที่ได้รับคุณวุฒแิต่ละคุณวุฒิและสื่อสาร  

ให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ได้เชื่อมั่นถงึคุณภาพของบัณฑติที่ผลิตออกมาเป็นไป

ตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรยีนรูใ้นแต่ละหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑติในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรยีนรู้  การมีงานท า  และคุณภาพผลงานวิจัยของ

นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในปีการ ศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑติจะพิจารณา ได้จาก

ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรอืผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557  (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF)  

ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงคต์ามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้

อย่างน้อย 5 ด้าน คอื 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู ้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑติในมุมมองของผู้ใชบ้ัณฑติ 

เกณฑ์การประเมิน : 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑติ (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการค านวณ : 

 

คะแนนที่ได้ = 

   

ข้อมูลประกอบ : 

จ านวนบัณฑติที่ได้รับการประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 20 ของจ านวนบัณฑติ 

ที่ส าเร็จการศึกษา 

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 

 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  :  (ปรญิญาตรี) รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน1 ป ี

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558 ) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

บัณฑติปรญิญาตรทีี่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ  ภาคพเิศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ  

ที่ได้งานท าหรอืมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา  1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อ

เทยีบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  การนับการมีงานท านับกรณี การท างานสุจรติทุก

ประเภทที่สามารถสรา้งรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลีย้งชีพตนเองได้ การค านวณรอ้ยละของผู้มีงานท าของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพเิศษหรอืภาคนอกเวลา ให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลัง

ส าเร็จการศึกษาเทา่นั้น 

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงคา่รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ปี เป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 100 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ปี ตามสูตร  

 

 

 

การค านวณค่าร้อยละนีไ้ม่น าบัณฑติที่ศึกษาต่อเกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑติที่มีงานท าแล้วแต่

ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกวา่รอ้ยละ  70 ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จ

การศกึษา 

 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

X 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทัง้หมด 

 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพี

อสิระภายใน 1 ปี X 5 

100 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : (ปรญิญาโท ) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ได้รับการ

ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี :  ปีปฏิทิน 2557 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

การศึกษาในระดับปรญิญาโทจะต้องมีการค้นควา้  คดิอย่างเป็นระบบวิจัยเพื่อหาค าตอบที่มีความ

น่าเชื่อถอื  ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถงึความสามารถในการใช้

ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมิน

คุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท 

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงคา่รอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผย แพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตาม

สูตร 

 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

ตอ่ผู้ส าเร็จการศึกษา X 5 

40 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ   

การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า

เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ ./กกอ.ทราบภายใน  30 วันนับแต่วันที่

ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ  

ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพจิารณา วารสาร

ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้  กพอ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ

ที่ปรากฏ          ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ ์ 

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพมิพ์แล้ว  การตีพิมพ์ต้องตีพมิพ์เป็นฉบับสมบูรณซ์ึ่งสามารถ 

อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรา้งสรรคท์ี่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.80 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 

 

ผลงานสรา้งสรรคท์ุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคป์ระกอบไม่น้อยกวา่ 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรว่มพิจารณาด้วย 

หมายเหตุ : 

1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์รว่มกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ

ประเมิน นั้นๆ  

3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึน้อยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง  คอื นักศึกษา  ระบบประกัน

คุณภาพนักศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบ

ที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา  และ

การส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนา ในรูปแบบต่างๆ  เพื่อให้

นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  มีทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ ที่  21 และส าหรับหลักสูตร

ระดับบัณฑติศึกษามีทักษะการวจิัยที่สามารถสรา้งองคค์วามรู้ได้ 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย  4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก  

(core subjects) (2) กลุ่มทักษะชวีิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม

(learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี  (information, media and 

technology skills) 

ทักษะส าคัญท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 

1) กลุ่มทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม  ได้แก่  (1) การคิดเชงิวิพากษแ์ละการแก้ปัญหา  

(criticalthinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสรา้งสรรค์  (innovation and creativity) (3) การ

สื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration) 

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ  สื่อ  และเทคโนโลยี  ( information, media and technology 

sk i l ls )  ประกอบด้วย  การรูส้ารสนเทศ  (information literacy) การรูส้ื่อ (media literacy) และ การรู้ ICT  

(ICT literacy) 

3) กลุ่มทักษะชวีิตและอาชีพ  (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว  

และยืดหยุ่น  (adaptability and flexibility) ความคิดริเร่ิมและการเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเอง  (initiative and 

selfdirection) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความ

รับผดิชอบและความสามารถผลิตผลงาน  (accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและรับผดิชอบ   

ต่อสังคม (leadership and social responsibility) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคป์ระกอบด้านนักศึกษา  เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับ

นักศึกษา การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การด าเนินการ ดังกล่าว

ให้พจิารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1 : การรับนักศึกษา  

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้: 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขา้ศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพืน้ฐานของความส าเร็จ  แต่ละหลักสูตร 

จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติ ของนักศึกษาที่

สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  การก าหนดเกณฑท์ี่ใชใ้นการคัดเลือกต้องมีความโปรง่ใส  

ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร  มีเคร่ืองมือที่ใชใ้นการคัดเลือก  ข้อมูล 

หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา  สุขภาพกายและจิต  ความมุ่งมั่นที่จะเรยีน  

และมีเวลาเรียนเพยีงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง

น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

1) การรับนักศึกษา 

2) การเตรยีมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ท่ีท าให้ได้นักศึกษาท่ีมคีวามพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด          

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 

-มรีะบบ มี

กลไก 

-ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่

การปฎิบัติ /

ด าเนินงาน 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ 

กระบวนการ 

- ไม่มีการ

ปรับปรุง /พัฒนา

กระบวนการ 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ

กระบวนการ 

-  มกีารปรับปรุง /

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี  

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 : การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา   

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

ในช่วงปีแรกของการศึกษา  ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม 

ทางการเรียนแกน่ักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรูร้ะดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข  อัตราการ

ลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกจิกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ  

ทั้งกจิกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีกิจกรรมเสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองดี ที่มีจติส านึกสาธารณะ   

มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรกึษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  (ระดับปรญิญาตรี  โท เอก) ระบบการ

ปูองกันหรอืการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา  เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา  การสรา้งโอกาสการเรียนรูท้ี่

ส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง

น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรกึษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

2) การควบคุมดูแลการให้ค าปรกึษาวิทยานิพนธ์ แกบ่ัณฑติศึกษา 

3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภ าพรวมของผล     

การด าเนินงานทั้งหมด ท่ีท าให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบ

อาชีพในอนาคต   

เกณฑ์การประเมิน : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มี

แนวคิด          

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 

-มีระบบ มี

กลไก 

-ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่

การปฎิบัติ /

ด าเนินงาน 

- มีระบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

- มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- ไม่มีการ

ปรับปรุง /พัฒน า

กระบวนการ 

- มีระบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

-  มีการปรับปรุง /

พัฒน า

กระบวนการ จาก

ผลการประเมิน 

- มีระบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง /

พัฒน า

กระบวนการ 

จากผลการประเมิน 

- มีระบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ /

ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง /

พัฒน ากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

0 1 2 3 4 5 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัตทิี่ดี  

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจ

ประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็น

แนวปฏิบัตทิี่ดีได้

ชัดเจน 

 



  

 

IQA : College of Logistics and Supply Chain (CLS) 

65 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3 : ผลที่เกดิกับนักศึกษา  

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน  มีอัตราการคงอยู่ของ

นักศึกษาในหลักสูตรสูง  อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง  นักศึกษามีความพีงพอใจต่อหลักสูตร 

และผลการจัดการข้อรอ้งเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน ใน

ประเด็นต่อไปนี้ 

1) การคงอยู่ 

2) การส าเร็จการศึกษา 

3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อรอ้งเรียนของนักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีการ

รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

- มกีารรายงาน

ผลการด าเนินงาน 

ในบางเรื่อง 

- มกีารรายงานผล

การด าเนินงานครบ

ทุกเรื่องตาม

ค าอธิบายในตัวบง่ชี ้

- มกีารรายงานผล

การด าเนินงาน 

ครบทุกเรื่องตาม

ค าอธิบายในตัวบง่ชี ้

- มแีนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน

บางเรื่อง 

- มกีารรายงานผล

การด าเนินงานครบ

ทุกเรื่องตาม

ค าอธิบายในตัวบง่ชี ้

- มแีนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน

ทุกเรื่อง 

- มกีารรายงานผลการ

ด าเนินงานครบทุกเรื่อง

ตามค าอธิบายในตัวบง่ชี้ 

- มแีนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุก

เรื่อง 

- มผีลการด าเนินงานท่ี

โดดเด่นเทียบเคียงกับ

หลักสูตรน้ันในสถาบัน

กลุม่เดียวกัน โดยม ี

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ยืนยัน  และกรรมการ 

ผู้ตรวจประเมนิสามารถ 

ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น 

ผลการด าเนินงานท่ี   

โดดเด่นอย่างแท้จรงิ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที่  4  อาจารย์ 

อาจารย์เป็นปัจจัยปูอนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน 

การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสมมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบรบิท

ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสรมิให้อาจารย์มีความรักในอ งคก์ร 

และการปฎิบัติงานตามวิชาชพี ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบายแผนระยะยาว และกจิกรรมการด าเนินงาน 

ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์  เป็นการ

ด าเนินงาน เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทัง้เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่เป็นไป ตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรที่ก าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผน 

และการลงทุนงบประมาณ และทรัพยากร เพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา

ที่รับเขา้ในหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญทา งสาขาวิชาของหลักสูตร  และมี

ประสบการณท์ี่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต  อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ  และ

ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

องคป์ระกอบด้านอาจารย์เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ 

และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 : การบรหิารและพัฒนาอาจารย์  

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ เร่ิมต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑค์ุณสมบัติ

อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบรบิท  ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน  และของหลักสูตร  มีกลไกการคัดเลือก

อาจารย์ที่เหมาะสม  โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์โดยการก าหนดนโยบายแผนระยะ

ยาวเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่

ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์  มีการ

วางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกจิกรรมการด าเนินงาน  ตลอดจนการก ากับดูแล  และ

การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  

อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2) ระบบการบรหิารอาจารย์ 

3) ระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล           

การด าเนินงานทั้งหมด ท่ีท าให้หลักสูตรมอีาจารย์ท่ีมคีุณสมบัติเหมาะสมท้ังในด้านวุฒกิารศึกษาและ 

ต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสรมิให้มกีาร

เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด          

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 

-มรีะบบ มี

กลไก 

-ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่

การปฎิบัติ /

ด าเนินงาน 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ 

กระบวนการ 

- ไม่มีการ

ปรับปรุง /พัฒนา

กระบวนการ 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ

กระบวนการ 

-  มกีารปรับปรุง /

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ

กระบวนการ 

-  มกีารปรับปรุง /

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มีกลไก  

- มกีารน า ระบบกลไก

ไปสูก่ารปฏิบัติ /

ด าเนินงาน  

- มกีารประเมนิ

กระบวนการ  

- มกีารปรับปรุง /

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมนิ  
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

0 1 2 3 4 5 

- มี ผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มผีลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น

รูปธรรม  

- มแีนวทางปฏบัิติท่ีดี  

โดยมหีลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจ

ประเมนิสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็น

แนวปฏิบัติท่ีดีไดช้ัดเจน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2 : คุณภาพอาจารย์  

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

การส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเและเพยีงพอ 

โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปดิให้บริการ  และมีประสบการณท์ี่เหมาะสมกับ

การผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา  ต าแหน่งทางวิชาการ  และความก้าวหน้า ในการผลิตผลงาน

ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 

1) รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

2) รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4) จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 

TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก  

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  

และความลุ่มลึกทางวิชาการ  เพื่อปฏิบัติพันธกจิส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพื่อการ

ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองคค์วามรู้ ดังนั้นหลักสูตรจงึควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒทิาง

การศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ตรงหรอืสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดส อนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกจิ หรือ

จุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ  

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงคา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0–5 

หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม   

5 = รอ้ยละ 20 ขึน้ไป 

หลักสูตรระดับปรญิญาโท 

คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม   

5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หลักสูตรระดับปรญิญาเอก  

คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม   

5  = รอ้ยละ 100 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

 

หมายเหตุ : 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒทิี่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพจิารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน

รอบปีการศึกษานั้น  ทั้งนีอ้าจใช่คุณวุฒอิื่นเทยีบเทา่คุณวุฒิปรญิญาเอกได้ส า หรับกรณทีี่บางสาขาวิชาชพีมี

คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557  (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ  และมีความรับผดิชอบที่จะต้อง

ส่งเสรมิให้อาจารย์ใน สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคค์วามรู้ในศาสตรส์าขาวิชา

ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน  รวมทั้งการแก้ไขปัญหา และพัฒนาประเทศ  การด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกจิของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงคา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน  

ระหว่าง  0 –  5 

หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท้ังหมด 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หลักสูตรระดับปรญิญาโท 

คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

หลักสูตรระดับปรญิญาเอก 

คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 100 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ =  

 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน  2557 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557) 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรคข์ึน้ เพื่อ

แสดงให้เห็นถงึความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองคค์วามรู้อย่างต่อเนื่อง  เป็นผลงานที่มีคุณค่า

สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ทัง้เชิงวิชาการ และการแขง่ขันของประเทศผลงานทาง

วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพมิพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรหรอืเป็นผลงานวิชาการรับใช้ สังคมที่ผา่นการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองคก์ารระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการต าราหรอืหนังสือที่ใชใ้นการขอผลงานทาง

วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสรา้งสรรคต์่างๆ โดยมี

วิธีการคิดดังนี้  

 

 

 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท้ังหมด 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 



  

 

IQA : College of Logistics and Supply Chain (CLS) 

72 
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เกณฑ์การประเมิน : 

หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

คา่รอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = รอ้ยละ  20 ขึน้ไป  

หลักสูตรระดับปรญิญาโท 

คา่รอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนด 

ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 

หลักสูตรระดับปรญิญาเอก 

คา่รอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนด 

ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ :  

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ =  

 

 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณา 

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท้ังหมด 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
X 5 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI 

กลุ่มที ่2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ 

ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ  

พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ

ทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 

list) หรือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนา นาชาติ ที่ปรากฏ        

ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 

- ผลงานคน้พบพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ต าราหรอืหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ต าราหรอืหนังสือที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพมิพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพมิพ์เป็นฉบับสมบูรณซ์ึ่งสามารถอยู่

ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรา้งสรรคท์ี่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ 

0.40 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.80 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 

 

ผลงานสรา้งสรรคท์ุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคป์ระกอบไม่น้อยกวา่ 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรว่มพิจารณาด้วย 

จ านวนบทความของอาจารย์  ประจ าหลักสูตรปรญิญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  

และScopus ต่อจ านวนอาจารย์  ประจ าหลักสูตร   

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 2557 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557) 

หลักสูตรในระดับปรญิญาเอกถอืได้วา่เป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา  เป็นหลักสูตรที่

ส าคัญและเน้นการสรา้งองคค์วามรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น อาจารย์ประจ า

หลักสูตรระดับปรญิญาเอกจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ  

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ  Review Article ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา

เอกที่ได้รับการอ้างอิง  ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอก มีความสามารถในการท า

วิจัย มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติใ นฐานข้อมูล  TCI และ Scopus และ

บทความที่ได้รับการอ้างอิง  แสดงให้เห็นว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ  

ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมาก ย่อมแสดงให้

เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ  

การค านวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรยีบเทยีบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง  ตั้งแต่หนึ่งคร้ังขึ้นไปรวมทั้ง 

การอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติ หรอืระดับ

นานาชาติ  ต่ออาจารย์ประจ า หลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน  ทั้งนี้ พิจารณาผลการ

ด าเนินงาน 5 ปี ย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน  

เกณฑ์การประเมิน : 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึน้ไป 



  

 

IQA : College of Logistics and Supply Chain (CLS) 

75 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึน้ไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ :  

1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

   = 

 

2. แปลงคา่ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5  

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ ประจ าหลักสูตร 

ถ้าอาจารย์ ประจ าหลักสูตรระดับปรญิญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่ มสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีมีจ านวน  5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพมิพ์ บทความวิจัยหรือ  Review article  

ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน   ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เปน็ดังนี ้

1) จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ ของอาจารย์  ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010 - 

2014 เทา่กับ 15 บทความ และจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เทา่กับ 5 บทความ 

2) ในจ านวนนีม้ีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างนอ้ย 1 คร้ัง

และมีบทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างนอ้ย 1 คร้ัง 

ดังนั้น อัตราส่วนจ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  

 

 

 

 

น ามาค านวณคะแนน =  2.0  X 5  = 4.0  คะแนน 

 2.5 

 
จ านวนบทความท่ีได้รับการอา้งอิง 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

อัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอา้งอิงตอ่ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
X 5 

อัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอา้งอิงตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 คร้ัง =    8+2    =  10    =   2.0 

        5           5       จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทัง้หมด                                            
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3 : ผลท่ีเกิดกับอาจารย์  

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลลัพธ ์

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้: 

ผลการประกันคุณภาพ  ต้องน าไปสู่ การมีอัตราก าลังอาจารย์ ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน

นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร  อัตราคงอยู่ ของอาจารย์ สูง และอาจารย์ มีความพึงพอใจต่ อการบริหาร

หลักสูตร 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่ งชีน้ี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนิน งานใน

ประเด็นตอ่ไปนี ้

1) การคงอยู่ของอาจารย์ 

2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีการ

รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

- มกีารรายงาน

ผลการด าเนินงาน 

ในบางเรื่อง 

- มกีารรายงานผล

การด าเนินงานครบ

ทุกเรื่องตาม

ค าอธิบายในตัวบง่ชี้ 

- มกีารรายงานผล

การด าเนินงาน 

ครบทุกเรื่องตาม

ค าอธิบายในตัวบง่ชี้ 

- มแีนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน

บางเรื่อง 

- มกีารรายงานผล

การด าเนินงานครบ

ทุกเรื่องตาม

ค าอธิบายในตัวบง่ชี้ 

- มแีนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน

ทุกเรื่อง 

- มกีารรายงานผลการ

ด าเนินงานครบทุกเรื่อง

ตามค าอธิบายในตัวบง่ชี้ 

- มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุก

เรื่อง 

-  มผีลการด าเนินงานท่ี 

โดดเด่น เทียบเคียงกับ 

หลักสูตรน้ันในสถาบัน 

กลุม่เดียวกัน  โดยมี 

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ยืนยัน  และกรรมการ 

ผู้ตรวจประเมนิสามารถ 

ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น 

ผลการด าเนินงานท่ี   

โดดเด่นอย่างแท้จรงิ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิ ดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักง านคณะกรรมการ การ

อุดมศึกษา  และมีการปรับปรุงทุก  5 ปี แต่ผู้บรหิารต้ องรับผดิชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการ

หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างตอ่เนื่อง คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรควรมีบทบาทหนา้ที่

ในการบรหิารจัดการ  3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร  (2) การวางระบบผู้ สอนและ

กระบวนการเรียนการสอน  (3) การประเมินผู้ เรียนระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร  

ประกอบด้วย หลักสูตรการเรยีนการสอน  และการประเมินผู้ เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ก าหนดตัวบ่ งชีใ้นการประเมินต้ องให้ความส าคัญ  

กับการก าหนดรายวิชาที่มีเนือ้หาที่ทันสมัย  ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ  ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 

และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้ เต็มศักยภาพจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  ที่เน้น

นักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนีพ้ิจารณาได้จากตัวบ่งชีด้ังต่อไปนี ้

ตัวบ่งชีท้ี ่5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.3 การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 : สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้: 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บรกิารต้องผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา  และมีการปรับปรุงทุก  5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม

ก ากับการจัดท า รายวิชาต่างๆ ให้มีเนือ้หาที่ทันสมัย กา้วทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา  มีการบรหิารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส า คัญ  

โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน  ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาต้องเน้นการ

พัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรยีนรูด้้วยตนเอง 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชีน้ี ้ใหอ้ธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง

น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล     

การด า เนินงานทั้งหมด ท่ีท า ให้หลักสูตรมคีวามทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ   

เกณฑ์การประเมิน : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด          

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 

-มรีะบบ มีกลไก 

-ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่

การปฎิบัติ /

ด าเนินงาน 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ 

กระบวนการ 

- ไม่มีการ

ปรับปรุง /พัฒนา

กระบวนการ 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ

กระบวนการ 

-  มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ

กระบวนการ 

-  มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

-  มผีลจากการ 

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

-  มีการปรับปรุง /พัฒนา

กระบวนการ จากผลการ

ประเมิน 

-  มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี  

โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์

ยืนยัน และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  : การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบง่ชี ้:  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบง่ชี ้:  

หลักสูตรต้ องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้ สอนในแต่ ละรายวิชา  โดยค านึงถึงความรู้ ความ

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ ที่มอบหมายให้สอนใน

วิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์  และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้ รู้จรงิ ส าหรับ

หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา  ต้องให้ความส าคัญกับ การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์  การก าหนดอาจารย์ ที่

ปรกึษาวิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้ อวิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของ

นักศึกษา ให้นักศึกษาได้ รับโอกาส  และการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    

การค้นคว้าอิสระต้ องสามารถให้ ค าปรกึษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระตั้งแต่ กระบวนการพัฒนาหัวข้ อ

จนถงึการท าวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระการสอบปูองกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่  21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้ มีความรู้  

ตามโครงสร้ างหลักสูตรที่ก าหนด  และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  คุณธรรม  จรยิธรรม  

ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง  ทักษะทางภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ความสามารถในการ

ดูแลสุขภาพฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ตอ้งใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและ

ในสถานที่ใดก็ได้ ผูส้อนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้  ส าหรับ

หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา เทคนิคการสอนจะเนน้การวิจัยเปน็ฐานการเรียนแบบใชป้ัญหาเปน็ฐาน เปน็ตน้ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชีน้ี ้ใหอ้ธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง

น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

1) การก าหนดผู้สอน 

2) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัด  

    การเรียนการสอน 

3) การจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรทีี่มีการบูรณาการกับการวจิัย การบรกิาร 

    วิชาการทางสังคม และการท านุบ าารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4) การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑติศึกษา ให้สอดคล้องกับ 

    สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร ์ 

5) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑติศึกษา ที่มี 

    ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  

6) การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ 

    ผลงานในระดับบัณฑติศึกษา 
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ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล     

การด าเนินงานทั้งหมด ท่ีท าให้กระบวนการจัดการเรยีนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรยีน 

การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรยีนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด          

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 

-มรีะบบ มี

กลไก 

-ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่

การปฎิบัติ /

ด าเนินงาน 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ 

กระบวนการ 

- ไม่มีการ

ปรับปรุง /พัฒนา

กระบวนการ 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ

กระบวนการ 

-  มกีารปรับปรุง /

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ

กระบวนการ 

-  มกีารปรับปรุง /

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มผีลจากการ 

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เป็นรูปธรรม 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มกีารน าระบบกลไก

ไปสูก่ารปฏิบัติ /

ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ

กระบวนการ 

-  มกีารปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มผีลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มแีนวทางปฏบัิติท่ีดี  

โดยมหีลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจ

ประเมนิสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็น

แนวปฏิบัติท่ีดีไดช้ัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  :  การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้:   

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คอื การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ขอ้มูลสารสนเทศ  

ที่เปน็ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้ สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา  

(assessment for learning) การประเมินที่ท าให้ นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็ น และมีการน าผลการ

ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่  จนเกิดการเรยีนรู้  (assessment as learning) และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์ การเรียนรู้ ที่คาดหวังของหลักสูตร  (assessment of 

learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง  คอื เน้นการได้ข้อมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผล

การเรียนรู้ ของนักศึกษาการจัดการเรยีนการสอนจึงควรส่ งเสริมให้ มีการประเมิน  เพื่อจุดมุ่ งหมายสอง

ประการแรกด้ วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้ องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์ การ

ประเมิน วิธีการประเมิน  เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ  และวิธีการให้ เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ ได้อย่าง

เหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจรงิ  (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่

หลากหลายให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจรงิ (real world) 

และมีวิธีการให้ขอ้มูลปูอนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสรมิจุดแข็งของตนเอง

ได้ให้ผลการประเมินที่สะท้ อนระดับความสามารถที่แท้ จรงิของนักศึกษา  ส าหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ตอ้งให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชีน้ี ้ใหอ้ธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง

น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้

1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  (มคอ .5 

มคอ .6 

และ  มคอ .7) 

4) การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศึกษา 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล     

การด าเนินงานทั้งหมดท่ีสะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้  ให้ข้อมูลที่

ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป   
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เกณฑ์การประเมิน : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด          

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 

-มรีะบบ มี

กลไก 

-ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่

การปฎิบัติ /

ด าเนินงาน 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ 

กระบวนการ 

- ไม่มีการ

ปรับปรุง /พัฒนา

กระบวนการ 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ  

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ  

จากผลการประเมนิ 

- มผีลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบกลไก

ไปสูก่ารปฏิบัติ /

ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ  

จากผลการประเมนิ 

- มผีลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มแีนวทางปฏบัิติท่ี

ด ี โดยมหีลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจ

ประเมนิสามารถให้

เหตุผลอธิบายการ

เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้

ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4 :  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้:  ผลลัพธ ์

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบง่ชี ้:  

ผลการด าเนินงานของหลักสูตร  หมายถงึ ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่ งชีก้ารด าเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ้ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ

หลักสูตรด าเนินงานได้ ในแต่ละปีการศึกษา  อาจารย์ ประจ าหลักสูตรจะเป็ นผู้รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

เกณฑ์การประเมิน : 

มกีารด า เนนิงานน้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด า เนนิงานท่ีระบุไว้ในแตล่ะป ีมีค่าคะแนน

เท่ากับ 0  

มกีารด า เนนิงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด า เนนิงานท่ีระบุไว้ในแตล่ะป ีมีค่าคะแนนเท่ากับ 

3.50  

มกีารด า เนนิงานร้อยละ 80.01-89.99  ของตัวบ่งช้ีผลการด า เนนิงานท่ีระบุไว้ในแตล่ะปี  มคี่า

คะแนนเท่ากับ 4.00  

มกีารด า เนินงานร้อยละ 90.00-94.99  ของตัวบ่งช้ีผลการด า เนนิงานท่ีระบุไว้ในแตล่ะปี  มคี่า

คะแนนเท่ากับ 4.50  

มกีารด า เนนิงานร้อยละ 95.00-99.99  ของตัวบ่งช้ีผลการด า เนนิงานท่ีระบุไว้ในแตล่ะปี  มคี่า

คะแนนเท่ากับ 4.75  

มกีารด า เนนิงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการด า เนนิงานท่ีระบุ ไวใ้นแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.00  

สูตรการค านวณ : 

1) ค านวณค่าร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวบ่ งชีก้ารด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามสูตร 

 

 

 

 

จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติท่ีด าเนนิการได้จริง 
X 100 

จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ท่ีต้องด าเนนิงานในปีการศึกษานั้น ๆ 
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2) น าคา่รอ้ยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 

2.1) ค่ารอ้ยละ 100 คดิเป็น 5 คะแนน 

2.2) ค่ารอ้ยละ 80 คดิเป็น 1 คะแนน 

2.3) ค่ารอ้ยละไม่เกินรอ้ยละ 80 คดิเป็น 0 คะแนน 

2.4) ค่ารอ้ยละที่มากกว่า 80 และไม่เกินรอ้ยละ 100 ใหน้ ามาคดิคะแนน ดังนี้ 

  คะแนนที่ได้ = 1 + 0.2 (ค่ารอ้ยละที่ค านวณได้จากขอ้ 1 – 80) 

หมายเหตุ  :  0 . 2  หมายถงึ สัดสว่นของคะแนน 4  โดยคดิจากร้อยละระหวา่ง 8 0  ถึง 1 0 0 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที ่ 6    สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการด าเนินการบรหิารหลักสูตรจะต้ องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง  คอื สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้ซึ่งประกอบด้วยความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความ

พร้อมด้านการให้บรกิาร เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน  ห้องสมุด 

การบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์  Wifi และอื่น ๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่ งเสริมสนับสนุนให้

นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

และอาจารย์ 

องคป์ระกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 

ตัวบ่งชี ้6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1  :  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้: 

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ที่พักของนักศึกษา  ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี  และสิ่งอ านวย

ความสะดวกหรอืทรัพยากรที่เอื้อต่ อการเรยีนรู้  เช่น อุปกรณ์การเรียน การสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 

สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้ นแหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็คทรอนิกส์  ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่ านี้ต้องมี

ปรมิาณเพยีงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งานทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชีน้ี ้ใหอ้ธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง

น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

1) ระบบการด าเนินงานของภาควิชา /คณะ/สถาบันโดยมีส่ วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

2) จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรยีนการสอน 

3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล     

การด าเนินงานทั้งหมดท่ีสะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจ า เป็นต่อการเรียนการสอน 

และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรยีนรู้ได้อย่างมีประสิทธผิล  

เกณฑ์การประเมิน : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มี

แนวคิด          

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 

-มรีะบบ มี

กลไก 

-ไม่มีการน า

ระบบกลไก

ไปสูก่าร

ปฎบัิติ /

ด าเนินงาน 

- มรีะบบ มี

กลไก 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏบัิติ /

ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ 

กระบวนการ 

- ไม่มีการ

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบกลไก

ไปสูก่ารปฏิบัติ /

ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง /

พัฒน ากระบวนการ

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง /พัฒน า

กระบวนการ จากผลการ

ประเมนิ 

- มผีลจากการปรับปรุงเห็น



  

 

IQA : College of Logistics and Supply Chain (CLS) 

87 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

0 1 2 3 4 5 

ปรับปรุง /พัฒนา

กระบวนการ 

- มผีลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มแีนวทางปฏบัิติท่ีดี 

โดยมหีลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจประเมนิ

สามารถให้เหตุผลอธิบาย

การเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้

ชัดเจน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

บทที่ 6 

ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ 

ระดับคณะ ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชีท้ี่ด าเนินการในระดับ

คณะจ านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบในการ 

ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก

หลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมี

คุณวุฒปิริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

1.4 จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวน

อาจารย์ประจ า 

สัดสว่นจ านวนนักศกึษาเต็มเวลา

เทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 

1.5 การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวจิัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์

ท้ังภายในและภายนอกตอ่จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตอ่ 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจ  กลุ่มสถาบัน  และเอกลักษณ์

ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที ่ 1   การผลิตบัณฑิต 

พันธกจิที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คอื การผลิตบัณฑิต  หรือการจัดกจิกรรมการเรียนการ

สอนให้ผูเ้รียนมีความรู้ ในวิชาการและวิชาชีพ  มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด  การเรียนการสอนในยุค

ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกจิดังกล่าวจึงเกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่

ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  มีกระบวนการบรหิาร

จัดการการเรยีนการสอนที่อาศัยหลักการร่ วมมือรวมพลังของทุกฝุ ายที่เกี่ยวข้ องทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 6 ตัวบ่งชี ้คือ 

ตัวบ่งชีท้ี ่1.1  ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ตัวบ่งชีท้ี ่1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 

ตัวบ่งชีท้ี ่1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ตัวบ่งชีท้ี ่1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 

ตัวบ่งชีท้ี ่1.5  การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

ตัวบ่งชีท้ี ่1.6  กจิกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  :  ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม  

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้:  

ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ  ซึ่งสามารถสะท้ อนคุณภาพของบัณฑติ  ในหลักสูตรที่

คณะรับผดิชอบ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คา่เฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผดิชอบ 

สูตรการค านวณ : 

 

คะแนนที่ได้  = 

 

หมายเหตุ :  

หลักสูตรที่ได้ รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ  ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้น  มาค านวณในตัวบ่ งชีน้ี้ แต่ต้อง

รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชีน้ีใ้ห้ครบถว้น 

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 
จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2 :  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก  

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้:  

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ   

และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกจิส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ ความรู้  ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ ที่มีระดับคุณวุฒทิาง

การศึกษาที่ตรงหรอืสัมพันธ์ กับหลักสูตรที่เปิ ดสอนในสัดส่ วนที่เหมาะสมกับพันธกจิ  หรือจุดเน้ นของ

หลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกที่ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม   

5 = ร้อยละ 40 ขึน้ไป 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

ค่าร้อยละของอาจารย์ ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกที่ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม   

5 = ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ :  

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

คะแนนที่ได ้ = 

 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนด 

ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปรญิญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒทิี่ได้รับหรอืเทียบเทา่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้ มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน  

รอบปีการศึกษานั้น  ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทยีบเท่ าคุณวุฒิปรญิญาเอกได้ ส าหรับกรณทีี่บางสาขาวิชาชพี  

มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษ าต่อ  

ในกรณีที่มีอาจารย์ บรรจุใหม่ ให้ค านวณตามเกณฑ์ อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชีแ้จงเกี่ยวกับการนับจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3 :  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

ชนิดของตัวบ่งชี ้ :  ปจัจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้: 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผดิชอบที่จะต้ องส่งเสริมให้อาจารย์ 

ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ ความรู้ ในศาสตร์ สาขาวิชาต่ างๆ อย่างต่อเนื่อง  

เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  การด ารงต าแหน่ งทางวิชาการ

เปน็สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกจิ 

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงคา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปน็คะแนนระหวา่ง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 

ค่ าร้ อยละของอาจารย์ ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์   

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  รวมกันที่ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ  60 ขึน้ไป  

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  

ค่ าร้ อยละของอาจารย์ ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์   

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  รวมกันที่ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ  80 ขึน้ไป  

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้  =  

 

 

 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนด 

ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4 :  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า  

ชนิดของตัวบง่ชี ้:  ปัจจัยน าเขา้ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2557  (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบง่ชี ้: 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คอืสัดส่วนของนักศึกษา  

ต่ออาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน  รวมทั้งมีความ

เช่ือมโยงไปสู่การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง  ภาระงานอาจารย์  เปูาหมายการผลิตบัณฑิต  

ดังนั้น  สถาบันจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่ าต่อจ านวนอาจารย์ ประจ าที่ปฏิ บัติงานจรงิใน

สัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

เกณฑ์การประเมิน : 

ค านวณหาคา่ความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน  

และน ามาเทยีบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การ 

เทยีบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้ 

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑม์าตรฐานไม่เกินรอ้ยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑม์าตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑม์าตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินรอ้ยละ 20 

ให้น ามาเทยีบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : 

1. ค านวณค่าหน่วยกตินักศึกษา  (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่ าง 

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกติแต่ละรายวิชาที่เปิ ดสอนทุกรายวิชาตลอดปี การศึกษา

รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม  – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ  

ดังนี้ 

SCH = Σnici 
เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

     Ci = จ านวนหน่วยกติของวิชาที่ i 

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี ้

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าตอ่ปี (FTES) = 

 

 

 

 

Student Credit Hours (SCH) ท้ังปี 

 จ านวนหนว่ยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐาน

การลงทะเบียนในระดับปริญญานัน้ๆ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

การปรับจ านวนในระหว่ างปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ให้มีการปรับค่ าจ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทยีบเท่ าในระดับบัณฑติศึกษาให้ เป็นระดับปรญิญาตรี  เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่ วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนว่ยนับปริญญาตร ี

1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2.กลุ่มมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

3.กลุ่ มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปรญิญาตรี+FTES ระดับบัณฑติศึกษา 

= FTES ระดับปรญิญาตรี+(2 x FTES ระดับบัณฑติศึกษา) 

= FTES ระดับปรญิญาตรี +(1.8 x FTES ระดับ

บัณฑติศึกษา) 
 

สัดสว่นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตรส์ุขภาพ  8:1 

2. วิทยาศาสตรก์ายภาพ  20:1 

3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20:1 

4. สถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง 8:1 

5. เกษตร ปาุไมแ้ละประมง  20:1 

6. บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร ์บัญชี การจัดการ การทอ่งเที่ยว 

เศรษฐศาสตร ์ 

25:1 

7. นิติศาสตร ์ 50:1 

8. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ 30:1 

9. ศิลปกรรมศาสตร/์วิจติรศิลป์ และประยุกตศ์ิลป 8:1 

10. สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ 25:1 
 

สูตรการค านวณ : 

1) ค านวณหาคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคดิเป็นคา่รอ้ยละ ตามสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลา

ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน X 100 
สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2) น าคา่รอ้ยละจากขอ้ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี ้

2.1) ค่ารอ้ยละน้อยกวา่หรือเท่ากับร้อยละ 10  คดิเปน็ 5 คะแนน 

2.2) ค่ารอ้ยละมากกวา่หรือเท่ากับร้อยละ 20  คดิเปน็ 0 คะแนน 

2.3) ค่ารอ้ยละมากกว่ารอ้ยละ 10 แต่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ใหน้ ามาคดิคะแนน ดังนี ้

 

คะแนนที่ได้  =  

ตัวอย่างการค านวณ : 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าตอ่ป ี(FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24  

 
ค่าความแตกต่ างจากเกณฑ์ มาตรฐาน  =    = ร้อยละ - 4 ได้คะแนน 5 คะแนน 

 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าตอ่ป ี(FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 

 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =  = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 

 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าตอ่ป ี(FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28 

 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =    = ร้อยละ 12 

 
 

แปลงคา่ความแตกต่างเป็นคะแนน เทา่กับ 20 – 12 = 8 ได้คะแนน =  8 X 5   = 4 คะแนน 

           10 

 
(20 – ค่าร้อยละท่ีค านวณได้จากข้อ 1) 

X 5 
10 

 
24 - 25 

X 100 
25 

 
32 - 25 

X 100 
25 

 
28 - 25 

X 100 
25 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.5  :  การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  

ชนิดของตัวบ่งชี ้ :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  การศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 –  31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้: 

คณะควรจัดบริการด้ านต่างๆ  ให้นักศึกษาและศิษย์ เก่าในกจิกรรมที่เป็ นประโยชน์ กับนักศึกษา  

เพื่อการด ารงชวีิตอย่ างมีความสุขและคุ้ มค่าในระหว่ างการใช้ ชีวติในคณะตั้งแต่ การให้ ค าปรกึษาทั้งด้ าน

วิชาการ และการใช้ชีวติ จัดบรกิารข้อมูลหน่วยงานที่ให้บรกิาร เช่น ทุนกูย้ืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ

การบรกิารจัดหางานแหล่ งข้อมูลการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ การเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ

ส าเร็จการศึกษา ขอ้มูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแกน่ักศึกษาและศิษย์เก่าโดยการ

ใหบ้รกิารทั้งหมดต้องใหค้วามส าคัญกับการบริการ ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แกผู่้รับบริการอย่างแท้จรงิ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. จัดบรกิารให้ค าปรกึษาทางวิชาการ และการใช้ชีวติแกน่ักศึกษาในคณะ 

2. มีการให้ ข้อมูลของหน่ วยงานที่ให้ บรกิาร  กจิกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  แหล่ งงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่ นักศึกษา  

3. จัดกจิกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกจิกรรมและการจัดบรกิารในข้ อ  1-3 ทุกข้ อ  ไม่ ต่ ากว่ า  

3.51  จากคะแนนเต็ม  5 

5. น าผลการประเมินจากข้ อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้ บรกิารและการให้ ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ

ประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ใหข้อ้มูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6 :  กจิกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบง่ชี ้:  

คณะต้ องส่ งเสริมให้ มีการจัดกจิกรรมนักศึกษาต่ างๆ  อย่างเหมาะสมและครบถ้ วน กจิกรรม

นักศึกษา หมายถงึ กจิกรรมเสรมิหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์ กรนักศึกษา  เป็นกจิกรรมที่

ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้ รับการพัฒนาสติปั ญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม  โดย

สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ ที่ประกอบด้วย มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จรยิธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  (5) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและคุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงค์ ที่คณะ สถาบัน และสภา /องค์กรวิชาชีพได้

ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ และน าหลัก  PDSA / PDCA (Plan, Do, 

Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวติประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้ นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนและการจัดกจิกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ให้ด าเนินกจิกรรมที่ส่ งเสริมคุณลักษณะบัณฑติ ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ใหค้รบถว้น ประกอบด้วย 

1) คุณธรรม จรยิธรรม 

2) ความรู้ 

3) ทักษะทางปัญญา 

4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกจิกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ของกจิกรรมและน าผล 

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที ่2   การวจิัย 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ ละแห่งอาจมีจุดเน้ นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่ างกันขึ้นกับสภาพแวดล้ อมและ

ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม  ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็ นต้องมีพันธกจินีเ้ป็ นส่วนหนึ่งของ

พันธกจิสถาบัน  ดังนั้น  จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้ สามารถด าเนินการในพันธกจิด้ านนีอ้ย่ าง           

มีประสิทธิภาพ  และคุณภาพตามจุดเน้ นเฉพาะของแต่ ละสถาบันเพื่อให้ ได้ผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ที่

เกิดประโยชน์การวิจัยจะประสบความส าเร็จ และเกิดประโยชน์จ าเป็นตอ้งมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ 

คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัยมีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้ สามารถด าเนินการ

ได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรยีนการ

สอน และพันธกจิด้านอื่นๆ ของสถาบันและ  3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ  มีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ ของชาติ

และมีการเผยแพร่อย่างกวา้งขวาง 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 3 ตัวบ่งชี ้คือ 

ตัวบ่งชีท้ี ่2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์

ตัวบ่งชีท้ี ่2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

ตัวบ่งชีท้ี ่2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้: 

สถาบันอุดมศึกษาต้ องมีการบรหิารจัดการงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ ที่มีคุณภาพ โดยมี แนว
ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ ตามแผนที่
ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้ านการจัดหาแหล่ งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากรส่ งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่ อาจารย์และนักวจิัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็ น ซึ่งรวมถงึ
ทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรการเงินเคร่ืองมื ออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้ างขวัญและ
ก าลังใจแก่นักวจิัย อย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่ วยในการคุ้มครองสิทธิ์  ของงานวิจัยหรอื
งานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารงานวิจัยหรอื

งานสร้างสรรค ์

2. สนับสนุนพันธกจิด้านการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี ้

1) ห้องปฏิบัติการหรอืห้ องปฏิบัติงานสร้ างสรรค์  หรือหน่ วยวิจัย  หรือศูนย์ เครื่องมือ

หรือศูนย์ ให้ค าปรกึษาและสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสร้ างสรรค์  

2) หอ้งสมุดหรือแหล่งคน้คว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์

3) สิ่งอ านวยความสะดวกหรอืการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรอืการผลิตงาน

สรา้งสรรค ์เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

4) กจิกรรมวิชาการที่ส่ งเสริมงานวิจัยหรอืงานสร้ างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการการจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรอืศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยหรอืงานสร้ างสรรค์ ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ และนักวจิัย  มีการสร้ างขวัญ  และก าลังใจตลอดจนยกย่ อง

อาจารย์  และนักวจิัยที่มีผลงานวิจัยหรอืงานสร้ างสรรค์ ดีเด่ น 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่ วยในการคุ้ มครองสิทธิ์ของงานวิจัย  หรืองา นสร้ างสรรค์ ที่น าไปใช้

ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค ์ 

ชนิดชองตัวบ่งชี ้ :  ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี :  ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้:  

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคใ์นสถาบันอุดมศึกษา คือ  

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้ างสรรค์  ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้ องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน  

และที่ได้ รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ อย่ างมีประสิทธิภาพ  

ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรอืงานสร้างสรรคท์ี่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็ นตัวบ่งชี้  

ที่ส าคัญที่แสดงถงึศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มทีเ่น้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้ างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบัน ที่

ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม  5 = 60,000 บาท  ขึน้ไปต่ อคน  

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้ างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบัน ที่

ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม  5 = 50,000 บาท  ขึน้ไปต่ อคน  

กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้ างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบัน ที่

ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม  5 = 25,000 บาท  ขึน้ไปต่ อคน  

2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุม่สาขาวิชา 

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้ างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบัน ที่

ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม  5 = 220,000 บาท  ขึน้ไปต่ อคน  

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้ างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม  5 = 180,000 บาท  ขึน้ไปต่ อคน  
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กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้ างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม  5 = 100,000 บาท  ขึน้ไปต่ อคน  

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 

 

 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได ้ =  

 

 

สรุปคะแนนท่ีได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = คา่เฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

หมายเหตุ : 

1. จ านวนอาจารยแ์ละนักวจิัยใหน้ับตามปกีารศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจรงิไม่นับรวมผูล้าศึกษาตอ่ 

2. ใหน้ับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปี การศึกษาหรอืปี งบประมาณหรือปี ปฏิทินนั้นๆ  

ไมใ่ช่จ านวนเงินที่เบกิจ่ายจรงิ  

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่ งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย  ซึ่งอาจเป็ นหลักฐานจากแหล่ งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ใหแ้บง่สัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม่

มีหลักฐาน ใหแ้บง่เงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ ลงนามใน

สัญญารับทุนโดยอาจารย์ ประจ าหรือนักวจิัย  แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย

สนับสนุนที่ไม่ใชน่ักวจิัยเป็นผู้ด าเนินการ 

 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯจากภายในและภายนอก 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯจากภายในและภายนอก 

X 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 :   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  ผลลัพธ ์

การคิดรอบปี :  ปีปฏิทิน 2557 (1 มกราคม –  31 ธันวาคม 2557) 

ค าอธบิายตัวบง่ชี ้: 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวจิัยได้สรา้งสรรค์

ขึน้เพื่อแสดงให้ เห็นถงึความก้ าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี

คุณค่าสมควรส่ งเสริมให้ มีการเผยแพร่ และน าไปใช้ ประโยชน์ ทั้งเชงิวิชาการและการแข่ งขันของประเทศ

ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ  ตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ  ที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI หรือ 

Scopus หรือตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสาร  ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุ

สิทธิบัตรหรอืสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้ สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่ งทางวิชาการแล้ ว

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างใหด้ าเนินการ ต าราหรอืหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง

วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงค่ าร้อยละของผลรวมถ่ วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจ าและ

นักวจิัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑแ์บง่กลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุม่ ข และ ค2 

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่ วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจ า และนักวจิัยที่

ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ไป 

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่ วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจ า และนักวจิัยที่

ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ไป 

กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่ วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจ า และนักวจิัยที่

ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึน้ไป 

2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง 

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่ วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจ า และนักวจิัยที่

ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 
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กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่ วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจ า และนักวจิัยที่

ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่ วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจ า และนักวจิัยที่

ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได ้ =  

 

 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่ อยู่ ในฐานข้ อมูล             

ตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็ นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏ        

ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไม่ อยู่ในฐานข้ อมูลตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
X 5 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

อุดมศึกษาว่ าด้วยหลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ

เปน็การทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน  30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  (ซึ่งไม่อยู่

ใน Beall’s list) หรือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้ อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ าด้วยหลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ  

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างใหด้ าเนินการ 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบยีน 

- ต าราหรอืหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ต าราหรอืหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่ งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ น าเสนอในการประชุมวิชาการต้ องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพมิพ์แล้ว การตีพิมพ์ตอ้งตีพมิพ์เปน็ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่

ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้ างสรรค์ ที่มีการเผยแพร่ สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผ่ านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที ่3  การบรกิารวชิาการ 

การบรกิารทางวิชาการแก่ สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึงให้ บรกิาร 

ทางวิชาการแก่ ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติในรูปแบบต่ างๆ  ตามความถนัดและในด้ านที่สถาบัน  

มีความเช่ียวชาญการให้ บรกิารทางวิชาการอาจให้ เปล่ าโดยไม่ คดิค่ าใช้ จ่ายหรืออาจคิดค่ าใช้ จ่ายตาม  

ความเหมาะสมโดยให้ บรกิารทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  หน่วยงานอิสระ  หน่วยงานสาธารณะ  ชุมชน  

และสังคมโดยกว้ าง รูปแบบการให้ บรกิารทางวิชาการมีความหลากหลาย  เช่นการอนุญาตให้ ใช้ประโยชน์

ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอา้งอิงทางวิชาการให้ค าปรกึษา ใหก้ารอบรมจัดประชุมหรอืสัมมนาวิชาการ  

ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่ าง ๆ หรือเพื่อชีแ้นะสังคมการ  ให้บรกิารทางวิชาการนอกจากเป็ นการท า

ประโยชน์ให้สังคมแล้ วสถาบันยังได้ รับประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ คอื เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ของ

อาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน

และการวิจัยพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สรา้งเครอืข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของ

นักศึกษา และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บรกิารทางวิชาการด้วย 

ตัวบ่งชี ้จ านวน  1  ตัวบ่งชี ้คือ 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.1  การบรกิารวิชาการแก่สังคม 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : การบรกิารวิชาการแก่สังคม  

ชนิดของตัวบ่งชี ้  :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้: 

การบรกิารวิชาการเปน็ภารกิจหลักอีกอยา่งหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการใน

การใหบ้รกิารวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้ องการของกลุ่ มเปูาหมายน ามาจัดท าแผนบรกิารวิชาการ

ประจ าปีทั้งการบรกิารวิชาการที่ท าให้ เกิดรายได้และการบรกิารวิชาการที่คณะจัดท าเพื่อสร้ างประโยชน์แก่

ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบรกิารวิชาการ  และน ามาจัดท าเป็ นแผนเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนแกน่ักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจรงิ  และน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึง

พอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. จัดท าแผนการบรกิารวิชาการประจ าปี ที่ สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม  และก าหนด     

ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบรกิารวิชาการแก่ สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ  

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. โครงการบรกิารวิชาการแก่ สังคมตามแผน  มีการจัดท าแผนการใช้ ประโยชน์ จากการบริการ

วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

3. โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บรกิารแบบให้เปล่า 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่ งชีข้องแผนและโครงการบรกิารวิชาการแก่ สังคมในข้ อ 1 และ

น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรอืพัฒนาการให้บรกิารวิชาการสังคม 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบรกิารวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที ่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกจิส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้ องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้ านนีใ้ห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ   

โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่ างกันตามปรัชญา  และธรรมชาติของแต่ ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ า

กับพันธกจิอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑติ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ 

ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สง่เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เปน็รากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึน้ 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้คือ 

ตัวบ่งชีท้ี ่4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1 :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้: 

สถาบันอุดมศึกษาต้ องมีนโยบาย  แผนงาน โครงสร้าง และการบรหิารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ  

และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์  ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้ นของ

สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. ก าหนดผู้รับผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จัดท าแผนด้ านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และก าหนดตัวบ่ งชีว้ัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงคข์องแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่ งชีท้ี่วัดความส าเร็จตามวัตถุ ประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ  

และวัฒนธรรม 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6. เผยแพร่กจิกรรมหรอืการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที ่ 5  การบรหิารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องใหค้วามส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้ าที่ในการ

ก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้ มีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้ องบรหิารจัดการด้ านต่าง ๆ ให้มี

คุณภาพ เช่นทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้ อมูลการบรหิารความเสี่ยงการบรหิารการเปลี่ยนแปลง  การ

บรหิารทรัพยากรทั้งหมด  ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปู าหมายที่ก าหนดไว้  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  (Good 

Governance) 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 2 ตัวบ่งชี ้คือ 

ตัวบ่ งชีท้ี่  5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกจิกลุ่ ม

สถาบันและเอกลักษณ์ ของคณะ  

ตัวบ่งชีท้ี ่5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบง่ชี้ท่ี  5.1 :  การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุม่สถาบันและเอกลักษณ์ของ

คณะ  

ชนิดของตัวบง่ชี ้:  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 

ค าอธบิายตัวบง่ชี ้: 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกจิหลัก  คอื การเรียนการสอน  การวิจัย การบรกิารทางวิชาการแก่ สังคม  

และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกจิหลัก  สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็ นต้องด าเนินงาน  

ผ่านคณะ  ดังนั้น  คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะ  

ให้สอดคล้องกับเปูาหมายและกลุ่ มสถาบันตลอดจนมีการบรหิารทัง้ด้ านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและ

การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกจิหลักให้ บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด

ไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวเิคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวสิัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง

กับวสิัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม สถาบันและเอกลักษณ์ ของคณะและพัฒนาไปสู่

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชีแ้ละเปูาหมาย

ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บรหิารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิ เคราะห์ ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้ วยต้นทุนต่ อหน่วยในแต่ ละหลักสูตร   

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  การจัดการเรียนการสอน  อย่างต่อเนื่องเพื่อ

วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบรหิารหลักสูตร  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต  และโอกาสใน

การแขง่ขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง  ที่เป็นผลจากการวเิคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก 

ปัจจัยภายนอก  หรือปั จจัยที่ไม่ สามารถควบคุมได้ ที่ส่ งผลต่ อ การด าเนินงานตามพันธกจิของคณะ   

และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บรหิารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาลอย่ างครบถ้ วนทั้ง  10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน  

อย่างชัดเจน  

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง

เรียนรูอ้ื่น ๆ ตามประเด็นความรู้  อย่างน้อยครอบคลุมพันธกจิด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจัยจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบรหิารและแผนพัฒนาบุคลากรสา ยวิชาการ  

และสายสนับสนุน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

7. ด าเนินงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้ องกับพันธกจิและพั ฒนาการของคณะที่ได้ ปรับให้ การด าเนินงานด้ านการประกันคุณภาพเป็ น     

สว่นหนึ่งของการบรหิารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ  และ

การประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 7 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 : ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

อธบิายตัวบ่งชี ้: 

บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมี การด าเนินการ

ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ  และการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัวบ่ งชี้ 

และเกณฑ์ การประเมินจะมุ่ งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่ าการประเมินคุณภาพ   

เพื่อให้สามารถส่ งเสริม  สนับสนุน  ก ากับติดตามการด าเนินงานให้ เป็นไปตามที่ก าหนดสะท้ อนการจัด

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เปน็ไปตามองค์ประกอบ 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้ เป็นไปตามระบบที่ก าหนด  ในข้อ 1 และรายงาน  

ผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้ เกิดผลตามองค์ประกอบ  

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุ ณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร  และรายงานผลการประเมิน  

ใหก้รรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี

ขึน้อย่างตอ่เนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผา่นองคป์ระกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

บทที่ 7 

แนวทางการวเิคราะหแ์ละสรุปผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

 

สถาบันการศึกษาทุกสถาบันตอ้งวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองใหเ้หมาะสม 

กับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑม์าตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย 

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑข์ั้นต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสูเ่ปาูหมาย จุดเนน้ จุดเดน่ หรือเอกลักษณข์องสถาบนั 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะตอ้งประกอบดว้ยการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล 

เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่ างต่อเนื่องและยั่งยืน  ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในดังกล่ าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับสถาบัน  โดยสถาบันต้ อง

ควบคุมให้มีการด าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก าหนดและมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็ นระยะๆ โดยที่ 

มีกลไกการด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผดิชอบ / ผู้บรหิาร/ ผู้เก่ียวข้อง/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อน าไป

ปรับปรุงพัฒนา  ในปีถัดไป โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จะด าเนินการติดตามตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่ างน้อยหนึ่งคร้ังในทุกสามปี และแจ้ง

ผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น  เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพ  

และมาตรฐานตามที่ประกาศไวใ้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 ทั้งนี ้ไดก้ าหนด 

ใหร้ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  (IQA ระดับหลักสูตร ) และรายงานผล  

การด าเนินการของหลักสูตร  (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้ าซ้ อนของการจัดท ารายงาน  

ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ  และระดับสถาบัน  ที่คณะกรรมการการ

ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้นสอดคล้ องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ

หลักสูตร และเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคก์ารมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ระดับหลักสูตร  มีองคป์ระกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่

องคป์ระกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

องคป์ระกอบที่ 2 บัณฑติ 

องคป์ระกอบที่ 3 นักศึกษา 

องคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์ 

องคป์ระกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

องคป์ระกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่  1 การก ากับมาตรฐานเป็ นองค์ประกอบที่ต้ องด าเนินการให้ เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ และเกณฑต์่าง  ๆ ที่เกี่ยวขอ้งม ี 1 ตัวบ่งชี้

จ านวนเกณฑข์ึน้อยู่กับระดับปรญิญา หากผลการด าเนินงานไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถอืว่าหลักสูตร 

นั้น“ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด าเนินงานผ่ านทุกเกณฑ์ถอืว่า

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ ประกอบที่ 2 – 6  

ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้  

ภาพท่ี  8.1  การประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองคป์ระกอบที ่2 – 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

ผลการประเมิน 

ประเมินองคป์ระกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ย

ของตัวบ่งชี้ในองคป์ระกอบที่ 2- 

 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

ผ่านองคป์ระกอบที่ 1 
ไม่ผา่นองคป์ระกอบที่ 

1 
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ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0   หมายถงึ หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 - 5.00  หมายถงึ หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับ

คุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังนี้ 

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 น้อย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ด ี

4.01 - 5.00 ดีมาก 

 

แม้ว่าหลักสูตรไม่ ผ่านองค์ประกอบที่  1 (การก ากับมาตรฐาน ) ผู้รับผดิชอบหลักสูตร /คณะ/สถาบัน 

ต้องประเมินตัวบ่ งชีข้ององค์ประกอบที่ 2 ถงึองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของ

หลักสูตรตนเองโดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ  

โดยไมต่อ้งรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเปน็การวิเคราะหใ์นเชิงคุณภาพในองคป์ระกอบที ่2 ถึง องคป์ระกอบที ่

6 เก่ียวกับจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี ้

  

คะแนนรวมเฉลี่ย =  
คะแนนรวมของตัวบง่ชี ้13 ตัวบง่ชี ้

 
13 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 

ประกอบที ่

คะแนน 

ผ่าน 

จ านวน 

ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 

0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชีใ้
นอ

งค
ป์ร

ะก
อบ

ที่ 
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   

ผลการประเมนิ      

ตัวอยา่งรายงานผลการวิเคราะห์จุดเดน่และโอกาสในการพัฒนา องคป์ระกอบที่ 2 - องคป์ระกอบที่ 6 

จุดเดน่ 

1.  

2.  

โอกาสในการพัฒนา 

1.  

2.  
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2. ระดับคณะ 

การประเมินระดับคณะจะสะท้ อนผลการด าเนินงานของผู้ บรหิารคณะใน  4 พันธกจิ รวมทั้ง

ระบบการบรหิารจัดการของคณะด้ วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกจิ นอกจากนั้นมีการวเิคราะห์

แยกเปน็ปัจจัยน าเข้ากระบวนการ และผลลัพธ์ดว้ย เพื่อให้ผูบ้รหิารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง

พัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องคป์ระกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมนิเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

 

 ตัวบ่งชี ้ I P O คะแนน 

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรงุ

เร่งด่วน 

1.51  –  2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50   การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51 – 4.50   การด าเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.2,1.3,1.4 1.5,1.6 1.1   

2 3 2.2 2.1 2.3   

3 1 - 3.1 -   

4 1 - 4.1 -   

5 2 - 5.1,5.2 -   

รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมนิ     

*ตัวบ่งชีท้ี ่1.1 เปน็คา่คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

คณะควรวเิคราะห์ ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่ น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ ละองค์ ประกอบด้ วย 

ตามตัวอย่างดังต่อไปนี ้

ตัวอยา่งรายงานผลการวิเคราะห์จุดเดน่ และจุดที่ควรพัฒนา องคป์ระกอบที ่1 - องคป์ระกอบที ่5 

จุดเดน่ 

1.  

2.  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  

2.  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ี 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศ กพอ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้

ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ 
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ภาคผนวก ค 

ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณพ์การ

พจิารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 

ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ง 

ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 

ทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก จ 

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติเกี่ยวกับ 

การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2557 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจ าปีการศกึษา 2557 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศกึษา 2557 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2557 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศกึษา 2557 ระดับวิทยาลัย 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับวิทยาลัย 
 

ระดับวิทยาลัย ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะ/วิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา หน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 

กองบริการ
การศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก กองบริหารงาน
บุคคล 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบุคคล 

 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ กองบริการ
การศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

กองบริการ
การศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ  
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา  
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา หน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

1. การผลิตบัณฑิต 
(ต่อ) 

1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ต่อ) 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ  1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า  3.51  
จากคะแนนเต็ม  5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ให้ครบถ้วน  

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา หน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

1. การผลิตบัณฑิต 
(ต่อ) 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ต่อ) 
 

ประกอบด้วย 
    1) คุณธรรม จริยธรรม 
    2) ความรู้ 
    3) ทักษะทางปัญญา 
    4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมและน าผล 
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 
 
 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา หน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
หรือสร้างสรรค์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
     1) ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์  หรือหน่วยวิจัย  หรือศูนย์เครื่องมือหรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  
     2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     3) สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ 
     4) กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์เช่น การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน
สร้างสรรค ์การจัดให้มีศาสตราจารย์ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

- ฝ่ายวิชาการ 
 
- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 
 
- ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา หน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2. การวิจัย (ต่อ) 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
หรือสร้างสรรค์ (ต่อ) 
 
 
 

 อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 
3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย  มีการ
สร้างขวัญ และก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ 
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเ ด่น  
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

- ฝ่ายวิชาการ 
 
- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 
 
- ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

2. การวิจัย (ต่อ) 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังภายในและ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

- ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 
- ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา หน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2. การวิจัย (ต่อ) 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

- ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 
- ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่ สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม และก าหนดตัวบ่งชี้ 
วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อย
ต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

- ฝ่ายวิชาการ 
 
- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 
 
- ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา หน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

3. การบริการวิชาการ 
(ต่อ) 

3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม (ต่อ) 
 
 

5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบัน 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

- ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 
- ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
 
- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา หน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
(ต่อ) 

4.1 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (ต่อ) 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

ส านักศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
 
- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 
 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะ
เพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม 
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ 

- กองนโยบายและ
แผน 
 
- ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
(เกณฑ์ข้อ 4) 
 
- กองบริหารงาน 
บุคคล (เกณฑ์ข้อ 
6)  
 
 
 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 

- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 
 
- ฝ่ายบุคคล 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา หน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

5. การบริหารจัดการ 
(ต่อ) 

5.1 การบริหารของคณะ
เพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ (ต่อ) 

เรียนการสอน อย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ 
การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง  10 ประการที่อธิ บายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 

- กองนโยบายและ
แผน 
 
- ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
(เกณฑ์ข้อ 4) 
 
- กองบริหารงาน 
บุคคล (เกณฑ์ข้อ 
6)  
 
 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 

- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 
 
- ฝ่ายบุคคล 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา หน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

5. การบริหารจัดการ 
(ต่อ) 

5.1 การบริหารของคณะ
เพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ (ต่อ) 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 
 

- กองนโยบายและ
แผน 
 
- ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
(เกณฑ์ข้อ 4) 
 
- กองบริหารงาน 
บุคคล (เกณฑ์ข้อ 6)  

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 

- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 
 
- ฝ่ายบุคคล 

 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนด ในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 
 

กองบริการ
การศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา หน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

5. การบริหารจัดการ 
(ต่อ) 

5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร (ต่อ) 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

กองบริการ
การศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 
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ภาคผนวก ญ 

ปฏทิินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ  

ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ประจ าปีการศกึษา 2557 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2557  
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

กิจกรรม ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ
อ านวยการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  

ระดับ
หลักสูตร 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ขั้นตอนที ่1 การวางระบบคุณภาพ 
1. ก าหนดนโยบายด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ม.ค. 58     

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

ก.พ. 58     

3. ก าหนดแนวทาง/แผนการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับวิทยาลัย  และระดับหลักสูตร และ
ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ 

ก.พ. 58     

4. ชี้แจงแนวทาง บทบาทหน้าที ่และ
จัดท าแผนผลักดันตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ 
พร้อมทั้งสื่อสารให้กับผู้ด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
- ระดับหลักสูตร  

มี.ค. 58   

 

 

- ระดับวิทยาลัย       

5. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย  และ
ระดับหลักสูตร 

ก.พ.–มี.ค. 58     

ขั้นตอนที ่2 การควบคุมคุณภาพ 
6. จัดโครงการสร้างความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับวิทยาลัย  และระดับ
หลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2557  

5 มี.ค. 58     

7. ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
เพื่อวางระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและก าหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร  

มี.ค. 58     

8. ศึกษา/สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

มี.ค. 58    
และอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

กิจกรรม ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ
อ านวยการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  

ระดับ
หลักสูตร 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

9. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย  
และระดับหลักสูตร  

มี.ค. 58     

10.เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ
ระดับวิทยาลัย   

ม.ค. 58 – 
ส.ค. 58 

   
และอาจารย์

ประจ า
หลักสูตร 

 

11.ด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ
หลักสูตร 

ม.ค. 58 – 
มิ.ย. 58 

   
และอาจารย์

ประจ า
หลักสูตร 

 

12.ด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ
วิทยาลัย   

ม.ค. 58 – 
ก.ค. 58 

    

ขั้นตอนที ่3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
13. ติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) ภาคการศึกษาที ่1 

    

13.1 ระดับหลักสูตร  6 มี.ค. 58     
13.2 ระดับวิทยาลัย   6 มี.ค. 58     
14. รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที ่
1 ต่อคณะกรรมการอ านวยการประกัน
คุณภาพ  

13 มี.ค. 58     

15. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan)ระดับวิทยาลัย  
และระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที ่1 ต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณา  

26 มี.ค. 58     
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

กิจกรรม ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ
อ านวยการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  

ระดับ
หลักสูตร 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

16. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย ต่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อด าเนินการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ  

30 มี.ค. 58     

17. ปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย 

19 มี.ค. –30 
มิ.ย. 58 

    

18. รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ระดับวิทยาลัย และระดับหลักสูตร 
ภาคการศึกษา   ท่ี 1 ต่อมหาวิทยาลัย 

    

18.1 ระดับหลักสูตร รายงานต่อกอง
บริการการศึกษา  

30 มี.ค. 58     

18.2 ระดับวิทยาลัย  รายงานต่อกอง
นโยบายและแผน และหน่วยงานเจ้าภาพ 

30 มี.ค. 58     

19. ปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

20 เม.ย. –30 
มิ.ย. 58  

    

ขั้นตอนที ่4 การประเมินคุณภาพ และข้ันตอนที ่5 การพัฒนาคุณภาพ  

20. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

     

- ระดับหลักสูตร  20 พ.ค. 58     

21. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา (เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ต้องแล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 มิถุนายน)  

20 - 25 มิ.ย. 
58 

  อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ทุกหลักสูตร 

 

22.จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557  

1 –17 ก.ค. 
58 

    

23.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2557  

1 – 17 ก.ค. 
58 

  อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ทุกหลักสูตร 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

กิจกรรม ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ
อ านวยการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  

ระดับ
หลักสูตร 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

24. น าข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ของ
หลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการ
อ านวยการประกันคุณภาพ  

20 –24 ก.ค. 
58 

   
และอาจารย์

ประจ า
หลักสูตร 

 

25. ปรับแก้รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร มคอ.7 ตามผลการตรวจประเมิน 

20 – 24 ก.ค. 
58 

   
และอาจารย์

ประจ า
หลักสูตร 

 

26. จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร มคอ.7 พร้อมแผนพัฒนา
คุณภาพให้กับวิทยาลัย ภายในสัปดาห์ที่ 4 
ของเดือนกรกฎาคม  

27 –31 ก.ค. 
58 

   
และอาจารย์

ประจ า
หลักสูตร 

 

27. น าผลการตรวจประเมิน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) ระดับหลักสูตรเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณา ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
สิงหาคม  

3 –7 ส.ค. 58     

28. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ระดับวิทยาลัย ในระบบ CHE – QA 
Online ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
สิงหาคม  

10 –14 ส.ค. 
58 

    

29. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับวิทยาลัย  ระหว่างสัปดาห์ที ่
3 ของเดือนสิงหาคม  

17 –21 ส.ค. 
58 

    

30. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ระดับวิทยาลัย  
 
 
 
 
 

24 –28 ส.ค. 
58 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

กิจกรรม ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ
อ านวยการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

ระดับวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  

ระดับ
หลักสูตร 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

31. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร
และระดับวิทยาลัย  ต่อมหาวิทยาลัย ภายใน สัปดาห์ที ่4 
ของเดือนสิงหาคม 

    

31.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 
ต่อกองบริการการศึกษา  

24 –28 ส.ค. 
58 

    

31.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ระดับวิทยาลัย  
ต่อกองนโยบายและแผน  

24 – 28 ส.ค. 
58 

    

32.จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับวิทยาลัย   

31 ส.ค. – 4 
ก.ย. 58 

    

32. จัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อ
มหาวิทยาลัยภายใน สัปดาห์ที่ 1 ของ
เดือนกันยายน ในระบบ CHE – QA 
Online  

7 – 11 ก.ย. 
58 

    

 
 




