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ค าน า 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินงานจัดท าคู่มือ 

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงาน โดยวัตถุประสงค์ให้วิทยาลัยมีแนวทางการปฏิบัติ การก ากับ 

ติดตาม และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 

มาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดยเนื้อหาภายในประกอบด้วย 1) การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2) ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 3) กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4) นิยามศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 5) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 6) ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ 7) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และ 8) 

แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

เอกสารฉบับนี้จะเป็นคู่มือส่งเสรมิให้วิทยาลัยมีการบรหิารจัดการการศึกษาได้ อย่างมีคุณภาพ และน าไปสู่

การสรา้งผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองสังคมและประเทศชาติต่อไป   
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บทที่ 1  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

 

1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศกึษา 

1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี  4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย  

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจ 4 

ประการดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต้องการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจุบันมีปัจจัย

ภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่

จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าว คอื 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมาก

ขึน้ซึ่งจะก่อให้เกดิผลเสียแกส่ังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษาทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม

พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจาก

การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา

องค์ความรู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ 

การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชวีิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public  information) ที่เป็นประโยชน์ต่อ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงาน ผู้ปกครองรัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

(participation) มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบ ซึ่งตรวจสอบได้  (accountability)  

ตามหลักธรรมาภิบาล 

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

ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมินผลการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 7 

สิงหาคม 2549 เพื่อเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

และระดับหน่วยงานโดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ 

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพ 

ของบัณฑติในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึ กษาธิ การได้ มี ป ระกาศกระทรวงศึ กษาธิการ  เรื่ อ ง มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษา 

จัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรอืกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

1) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว

มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือ

หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ก าหนดขึน้

โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์

และได้มาตรฐาน 

3) เพื่อให้หลักสูตรคณะวิชาหรอืหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอดุมศึกษาทราบสถานภาพ

ของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ 

(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงตลอดจนข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการ ในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีด

ความสามารถของสถาบัน 

5) เพื่ อให้ ข้อมูลสาธารณะที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้มี ส่ วนได้ส่วนเสียท าให้มั่ น ใจ ว่า

สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรา้งผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

6) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูล

พืน้ฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

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

ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

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

จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน
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หมวด 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 

และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน 

ของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบ 

และประเมินการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพ 

ตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษา และหรือหน่วยงานต้นสังกัด  โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ

สถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ

ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงาน

ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่

เก่ียวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตาม 

และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ 

และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

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

ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย 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 

การพัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไก 

การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสรา้งกลไก

การประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม  ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเน้น

ระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกจิและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกจิของประเทศต่างกัน

ตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น

การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่น และระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกโลกาภิวัตน์ 

ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้  จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็น

ประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของ

อาจารย์สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่

สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด  

ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรอง 
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วิทยฐานะ(accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรร

งบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในปี  2551 ก าหนดประเภท หรือกลุ่ ม

สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 

จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น  เพื่อเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิต 

จรงิในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่ง

เรียนรูท้ี่ส่งเสรมิให้ประชาชนได้มโีอกาสเรียนรูต้ลอดชีวติอนัจะน าไปสูค่วามเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี เพื่ อ ให้ ได้บัณฑิ ตที่ มีความรู้ความสามารถเป็นหลัก ในการขับ เคลื่ อนการพัฒนา  

และการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานธุรกิจ  

และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรยีนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปรญิญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถงึ สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรอืเฉพาะ

กลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรก์ายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตรห์รือมนุษยศาสตร์

รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรอืการวิจัยหรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน  รวมทั้ง

สถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจ

จ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็น

สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตรี  

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก หมายความถงึ สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑติศึกษา โดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก

และเน้นการท าวิทยานิพนธ์ และการวิจัยรวมถึงการวจิัยหลังปรญิญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็น

ผู้น าทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้า  

ระดับสากล มุ่งสรา้งองคค์วามรูท้ฤษฎี และข้อคน้พบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษา จึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ

แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 

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

ไทยในช่วงปี 2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างกา้วกระโดด เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไข

ปัญหาวิกฤติและชีน้ าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่น โดยเร่งสรา้งภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง

ขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ 

ในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน และสังคมไทยให้มีคุณภาพ  
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ผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท างานเพื่อด ารงชีพตนเอง 

และเพื่อช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนา

อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และผู้เช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของ

สังคมมีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิด

สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่ เป็นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา 

เพื่ อประโยชน์สุขที่ ยั่ งยืนของประเทศไทย ทั้ งนี้ โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุก  

และพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ปี  2559 “อุดมศึกษาเป็น

แหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้างสังคมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) บนพื้นฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียน และมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับ

นานาชาติ” 

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา  

ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วย

มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

และมาตรฐานด้านการสรา้งและพัฒนาสังคมฐานความรูแ้ละสังคมแห่งการเรยีนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้าน

นี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐาน เช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการ

อุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพื่อให้การ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว  คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551  

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกจิในการจัดตั้ง

ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธผิล ประกอบด้วยมาตรฐานหลกั 2 ด้าน คอื มาตรฐานด้าน

ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข 

สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิต

บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการประกัน

คุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ  

และสาขาวิชา ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย  5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และด้าน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษา 

หลังจากที่พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรพีิจารณา เพื่อให้สอดคล้อง

กับเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรใีนการประชุม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 

ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระส าคัญ

ของประกาศฉบับนี้ ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามภารกจิหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

รวมทั้งให้มีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

จากภายใน หรอืโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรยีมความพร้อมส าหรับ

การประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง 

วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ของแต่ละคณะวิชาหรอืสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี  พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่งส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

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

เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตาม  

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติ 

มาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายใน 

และภายนอก ของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ 

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการ

ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมิน

คุณภาพทั้งภายใน และภายนอก ไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ยังมีการ

ปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผย

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดี 

ถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย  

และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพ

ทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) 

และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก ตามหลักการของความรับผิดชอบ 

ที่ตรวจสอบได้ (accountability) 

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

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พจิารณาเสนอ

นโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ 

และความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อม 

เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

ที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลาย 

ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเองแต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบ

ใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน 

และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี ้เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค ์และมีพัฒนาการอย่าง

ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิต 

ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ หลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
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 หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

1) เสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2553 

2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ  

ซึ่งสามารถส่งเสรมิและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ประกอบด้วย  

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 

- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุม

คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑก์ารประเมินฯ

จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  เพื่อให้สามารถส่งเสริม 

สนับสนุนก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดบัสถาบัน เป็นการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ

และความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่คณะและสถาบัน ต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน  

ซึ่งเป็นการประเมินความเข็มแข็งทางวิชาการ 

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่อง

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ  

สมศ.เพื่อไม่ให้เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรอืสรา้งภาระการท างานของหน่วยงาน 

3.1.2 มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานที่ เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  คือ มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ(ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คอื ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 

 1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ

ด าเนินงานได้ก่ีขอ้ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรอืด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่า

ได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรอืสถาบันด าเนินการ และกรรมการ
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ประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับ

คะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของรอ้ยละหรือคา่เฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน

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

รูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดคา่ร้อย

ละหรอืค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) 

ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดูแล  

ของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกจิหลัก 4 ประการ

ของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจ

ด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และการบริหารจัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิต  

เป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอื่นๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะ 

และสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถ 

ชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

พันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมดในบทที่ 5 ถึงบทที่ 7 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑก์ารประเมินจะมุ่งไปที่

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับ

ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  และตัวบ่งชี้ที่

พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อน

ผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 

ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ  ผู้ที่ มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงาน 

ประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ  คณะกรรมการระดับนโยบาย 

และผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  

ที่ชัดเจน และเข้าใจรว่มกันทุกระดับโดยมอบหมายให้หน่วยงานหรอืคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม

ตรวจสอบประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อ ง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่ง 

ของคณะกรรมการหรอืหน่วยงานนี ้คอื การจัดระบบประกันคุณภาพพรอ้มทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเช่ือมโยงให้เกิด

คุณภาพของการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถงึระดับสถาบัน โดยอาจ

จ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงาน  แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการ 
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หรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  

ซึ่งสามารถใช้งานรว่มกันได้ในทุกระดับ 

3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด

และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หากปราศจาก

ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริงถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร  

คณะวิชาและสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดีมี

ประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผล

ต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมินตลอด

จนถงึการปรับปรุงและพัฒนา 

 

4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

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

5 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่

พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

แห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษา  

เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การ

ก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้น

ฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญ 

ที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐาน  

ที่ค านึงถงึความหลากหลายของกลุ่มหรอืประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้

ก าหนด พันธกจิและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 

หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ 

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนา 

ด้านวิชาการ และวิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษา 

ได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพ

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด  

ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับ

มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  

ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหว่าง

มาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงใน 

แผนภาพที ่1.1 

ภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศกึษาและการประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม 

และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบ

ประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์

(output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่ เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา  

ดังนั้น ความเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น

โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 

 

 

มาตรฐานท่ี 3 

แนวการสรา้งสงัคมแห่ง 

การเรียนรู้/สังคมแหง่ความรู้ 

มาตรฐานด้านการสรา้งและ

พัฒนาสังคมฐานความรู้ 

และสังคมแหง่การเรียนรู้ 

มาตรฐานด้านการบรหิาร 

จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 

หลักเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน 

รวมถึงมาตรฐาน

สถาบันอุดมศกึษาและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุ้ณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานท่ี 2 

แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 

คุณลักษณะของคนไทยที่พึง 

ประสงค์ทัง้ในฐานะพลเมือง 

และพลโลก 

มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 
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ภาพที ่1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในกับการประเมินคณุภาพภายนอก 

 
จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว

จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดท า

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน

คุณภาพ(CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบ

ออนไลน์ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพเพื่อน าเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อ

สาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน  

การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่

มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตรการด าเนินการของ

คณะและสถาบันเพื่อการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพออกไปรับใชส้ังคม 

 

6. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มติคณะรัฐมนตรี ปี  2543 เห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งต่อมาไดจัดท าเป็นประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 สาระส าคัญของประกาศฉบับนี ้คอื ระบุให้สถาบันอุดมศึกษา

จัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งให้มีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอกให้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในขึ้น ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบและ

ประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา นั้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทาในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในเรื่อยมา โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายและหลักเกณฑ์การด าเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ดังนี้ 
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6.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

1) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความรู้ และทักษะด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย 

2) ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีระบบและกลไก  

การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีการด าเนินการควบคุม การตรวจสอบและ

การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ CHE QA Online อย่างต่อเนื่อง 

3) สรา้งวัฒนธรรมคุณภาพโดยส่งเสริม และพัฒนาการน าวงจรคุณภาพ (PDCA) เข้ามาใช้

ในการปฏิบัติงานเปรียบเสมือนกลไกที่จะท าให้ระบบงาน และผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น 

4) ส่งเสริม และสนับสนุนการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและจัดท าแผนปฏิบัติการระดับ

มหาวิทยาลัยในปีถัดไป 

5) พัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมด้าน 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

6) ส่งเสรมิให้มีการเผยแพรข่้อมูลข่าวสาร และกจิกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา และประชาคมโดยผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆของมหาวิทยาลัย 

6.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นการให้ความหมายในเชิงคุณภาพว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานใน

ระดับดีมากน้อยเพียงใด และมีหลักฐานที่แสดงการปฏิบัติงานดังกล่าวหรอืไม่ โดยการเขยีนเป็นรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ที่แสดงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์โดยมีการ

ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 มาตรา 47 เป็นการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

6.3 วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ภารกิจหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามแผนยุทธศาสตร ์5 ประการ คอื ผลิตบัณฑิต 

การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 5 ประการ มีปัจจัยหลายประการที่เรง่รัดการประกันคุณภาพ

การศึกษาในมหาวิทยาลัย คอื 

  1) การจัดอันดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต   

  2) มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตทั้งภายใน

และนอกประเทศ  
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  3) การพัฒนาองคค์วามรูให้เป็นสากลเพื่อให้ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  

  4) การสร้างความมั่นใจให้แกสังคมด้านความสามารถผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพ  

  5) ตองแสดงข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และประชาชนทั่วไป 

จากปัจจัยดังกล่าวมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา จึงได้ด าเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพ 

และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคก์ารตรวจประเมิน ดังนี้ 

  1) ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้อุดมศึกษา  

  2) เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ

ตามโครงสรา้งของมหาวิทยาลัย ได้แก ่คณะ / วิทยาลัย / ส านัก / สถาบัน  

  3) แสดงข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย

สามารถสรา้งผลผลิตที่มีคุณภาพ 

6.4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

6.4.1 องคป์ระกอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 5 องคป์ระกอบ คอื 

 1) การผลิตบัณฑติ 

 2) การวจิัย 

 3) การบรกิารวชิาการ 

 4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 5) การบรหิารจัดการ 

ส าหรับระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้น

ค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือที่จะตรวจสอบประเมินกระตุ้นการปฏิบัติพันธกิจ  

ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้เกิดคุณภาพ และการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในมโนส านึก  

ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย นั้น มุ่งเน้นให้เกิดวงจรคุณภาพ 

(PDCA) ในการด าเนินงานทุกพันธกิจ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า โดยมี

การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมการด าเนินงานตามองค์ประกอบ

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  

ของคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สกอ.,สมศ.  
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และเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด โดยได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกัน

คุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เพื่อรองรับการตรวจสอบ 

และประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

2) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

เป็นกระบวนการด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันการศึกษาในการก าหนด

มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ หลังจากนั้นหน่วยงานต้นสังกัด  

และสถาบันการศึกษาจัดท าแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน  

ที่ก าหนดไว้ในด้านการพัฒนาหลักสูตร สื่อการพัฒนาครูและบุคลากรธรรมนูญสถานศึกษา ระเบียบการ

สอนการแนะแนว การจัดการเรยีนการสอน และการประเมินผล ทั้งนี้จะเน้นระบบและกลไกการปฏิบัติงาน 

ตามแผน ติดตาม ก ากับ การด าเนินงานอย่างจรงิจังและต่อเนื่อง  

3) การติดตามตรวจสอบ (Quality Audit)  

เป็นการด าเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการยืนยันเป้าหมาย  

ที่ก าหนดมุ่งไปสู่มาตรฐานที่ต้องการ โดยการด าเนินการ ดังนี้ การตรวจสอบและทบทวนการด าเนิน งาน 

ทั้งระบบด้วยตนเองของสถาบันการศึกษา เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา  

อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และรายงานผลต่อผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา การตรวจสอบ  

และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ/

หรอืใช้มาตรการในการส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้  

4) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  

เป็นการประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการ

จัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น การประเมินคุณภาพภายในจะใช้วิธี

การศึกษาตนเอง (Self Study) และการประเมินตนเอง (Self Assessment) ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอก

เป็นการด าเนินงานโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผล  

และรับรองว่าสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ 

5) การพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement)  

เป็นการด าเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการน าผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา โดยสถาบันการศึกษา

และหน่วยงานต้นสังกัดน าข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการ  

ตรวจประเมินมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

หน่วยงานในปีการศึกษาถัดไป 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ภาพที่ 1.3 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา หน่วยงานจดัการศึกษา 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

6.5 กระบวนการในการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ/หน่วยงานเทยีบเทา่คณะ 

6.5.1 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่ รับผิดชอบ  

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหาร และติดตามการด าเนินการด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน ตลอดจนประสานงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

เพื่อให้เกดิความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.5.2 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อใช้ก ากับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

6.5.3 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการปฏิบัติพันธกิจ  

ของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.5.4 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในที่สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่แสดงให้เห็น

จุดยืน/ตัวตนของคณะ/หน่วยงาน 

6.5.5 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  

ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

ภายใน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร และสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

6.5.6 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานขึ้น

เป็นการภายในได้ตามที่จะเห็นสมควร โดยมีการแสดงผลการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน  

อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

6.5.7 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง และเตรียมความ

พร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบคุณภาพ  

ที่ก าหนด 

6.5.8 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

คุณภาพ และตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานต้อง

ด าเนินการตามแผนดังกล่าวให้ครบตามวงจรคุณภาพ PDCA และรายงานผลการด าเนินการในรายงานการ

ประเมินตนเองของหน่วยงานในปีการศึกษาถัดไป 

6.6 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ 

และร่วมกันก าหนดนโยบายด้านของการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก จึงส่งผลให้การด าเนินงาน  

ประสบความส าเร็จและน าไปสูก่ารพัฒนาคุณภาพอยา่งตอ่เนื่อง คอื คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย

จัดตั้งขึ้น เพื่อท าหน้าที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายโดยแบ่งเป็นหลาย 

ระดับตามหน้าที่และความส าคัญ ดังนี้ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1) สภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นประธาน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้แทนสภาคณาจารย์ และข้าราชการ เป็นกรรมการ โดยมี

หน้าที่หลักดังนี ้

1.1 ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติพันธกจิของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 

1.2 ก ากับและติดตามผลการปฏิบัติพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

1.3 ก ากับและติดตามมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

1.4 พิจารณาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติพันธกจิของมหาวิทยาลยั 

2) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ประกอบด้วย  

รองอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

2.1 ก ากับนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

คุณภาพ 

2.2 ก ากับมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

2.3 พิจารณาเป้าหมายและผลการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอการรับรอง 

2.4 ก ากับและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 

3) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

3.1 คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วยอธิการบดี

เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นรองประธานกรรมการ  

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

ผู้อ านวยการกอง/หน่วยงานเทียบเท่า เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการ

และเลขานุการ บุคลากรงานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

3.1.1 ก าหนดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความเห็นชอบ

ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  

3.1.2 ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 

3.1.3 ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า และระดับมหาวิทยาลัย 

3.1.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย มอบหมาย 

3.2 คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกัน

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

เจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เป็นกรรมการ หัวหน้างานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เป็นกรรมการและเลขานุการ บุคลากรงานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ เป็นกรรมการ 

และผู้ชว่ยเลขานุการ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

3.2.1 จัดท าและรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองในรูปแบบเอกสารและการจัดท ารายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online รวมถึงการ

จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 

3.2.2 จัดท าและรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็น

เจา้ภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยได้รับทราบทุก

ไตรมาส 

3.2.3 เผยแพร่รายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานการประเมินคุถณภาพภาย ใน 

ระดับมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนรับทราบ 

3.2.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

4) คณะกรรมการเครอืข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4 .1 คณ ะกรรมการเค รือ ข่ ายแผน งานแล ะประกั น คุณ ภาพ  ป ระกอบด้ วย  

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นที่ประธานกรรมการ รองคณบดีที่รับผิดชอบแผนงาน

และประกันคุณภาพ ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการสถาบัน/ผู้อ านวยการศูนย์/ผู้อ านวยการกอง/ 

หน่วยงานเทียบเท่า เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ บุคลากร

กองนโยบายและแผน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

4.1.1 แลกเปลี่ ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณ  

ประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการ เพื่อน าผลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ

เครอืข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

4.2 คณะอนุกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วยบุคลากร

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

เทียบเท่า โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

4.2.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ/ปัญหาและวิธีแก้ไขการท างานด้านแผนงาน

งบประมาณ ประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการ เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 

4.2.2 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับด้านแผนงาน งบประมาณ

ประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

4.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งร่วมกัน 

4.2.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการเครือข่าย

แผนงานและประกันคุณภาพ 
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บทที่ 2 

ข้อมูลเบื้องต้นของวทิยาลัยโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
 

1. ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด

นครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เว็บไซต์ 

www.cls.ssru.ac.th  

  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน      

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปรญิญาโท และปรญิญาเอก ซึ่งถือว่าเป็น

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แยกตัวออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งใน

ส่วนของการบริหารและการจัดการเรียนการสอน โดยปีการศึกษา 2557 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

บรหิารธุรกจิบัณฑิต 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร สาขาวิชาการจัดการ

การขนส่ง และ GLOBAL SUPPLY CHAIN MANGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM) หลักสูตรระดับ

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์          

ปีการศึกษา 2558 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตร ีบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคลังสินคา้และ

สินค้าคงคลัง เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2559 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ    

สถานประกอบการอย่างแท้จรงิ  

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ อยู่ในก ากับของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง  เป้าหมายหลักคือ มีความเป็นอิสระ        

ความคล่องตัวสูงและมีภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพ

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและ      

สังคมโลก และยังพร้อมให้บรกิารวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งเรายังสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม

ต่าง ๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เกดิการพัฒนาต่อสถานประกอบการและสังคม 
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การบริหารงานของวิทยาลัยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเครือข่าย         

ความรว่มมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสรา้งเครอืข่ายในการรว่มมือทั้งงานวิชาการ สหกจิศึกษา รวมถึง

การท างานหลังจบการศึกษา 

ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ย้ายส านักงานมา

ประจ าที่ศูนย์การศึกษาจังหวักนครปฐม ซึ่งการขยายอาคารและสถานที่ใหม่นี้ท าให้ วิทยาลัยฯสามารถรับ

นักศึกษาได้มากขึ้นถึง 4,000 คน 

การเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งการท างาน ท าให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ และมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศให้กับ

บัณฑิตเพื่อน าความรู้ ความสมารถไปปรับใช้กับการท างานและพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการอย่ าง

สมบูรณ ์   

 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิ และประเด็นยุทธศาสตร์  

1.2.1 เสาหลัก (Pillar)  

ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 

1.2.2 วิสัยทัศน์   

ผู้น าเรื่องโลจิสติกส์ศึกษา แหล่งคน้ควา้ระดับสากล พัฒนาคนสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ 

       1.2.3 พันธกจิมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีดังนี้ 

ผลิตบัณฑิตที่เนน้องคค์วามรูสู้่งานวิจัย บรกิารวิชาการ และท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

1.2.4 ประเด็นยุทธศาสตร ์มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร ์และเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตรห์ลัก เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกจิ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี ้ 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 1 ความเข้มแข็งทางการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การริเริ่มและสรา้งงานวิจยัในระดับสากล 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 สรา้งเครอืข่ายวิชาการและวิชาชีพ 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาภาพลักษณข์ององคก์รและการสื่อสารสู่สงัคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน กา้วไกลสู่อาเซยีนและสากล (PBL) 

 

1.3 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดอตัลักษณแ์ละ

เอกลักษณข์องมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.3.1 อัตลักษณ ์(Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

1.3.2 เอกลักษณ ์(Uniqueness) 

        ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้น าองคค์วามรูสู้่การปฏิบัติ พัฒนาองคก์รแห่งการเรียนรูสู้่สากล 
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1.3.3 คา่นิยม 

1. W (Wisdom & Creativity): ปัญญาและความคดิสรา้งสรรค์ 

2. H (Happiness & Loyalty): ความผาสุกและความภักดีในองคก์ร 

3. I (Integration & Collaboration): บูรณาการและความรว่มมือ 

4. P (Professionalism): ความเป็นมืออาชีพ 

 

โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ (Administrative Chart) 
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บทที่ 3 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

ตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดย

ตลอด ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมิน

คุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558 - 2562) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการ

ด าเนินงานในทุกปีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ

แต่ละสถาบันในรอบแรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชีท้ี่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและ

ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์

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

การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ของส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 

ของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรอืผลลัพธ์อีกทั้งยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบรหิารจัดการ

ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร

การเรียนรู้ และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบัน และที่แยกใช้

เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิต

บัณฑิต และพัฒนาสังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการ

ผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว เนื่องจากในระยะแรกนีส้ถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างาน

ที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบ

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

ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการ



  

 

IQA : College of Logistics and Supply Chain (CLS) 
27 

คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ  ของส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตามการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง 

จะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ส าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้ 

โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้แ ละเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้

ครบถว้นทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี ้เกณฑ์ที่

พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกต่างจากรอบแรก คือ มีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับ

ทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบัน

ที่เน้นระดับปรญิญาตร ีกลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่

เน้นระดับปรญิญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลติบัณฑติระดบับัณฑติศึกษา 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 โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 

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

การอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้ง

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด้านอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับ

การพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

ด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่ เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การ

ด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดงักล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก ่

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบ 

ที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุม  

เรื่อง การส่งเสริม การพัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ 

ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรยีนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้

ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต  
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ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ ได้แก ่

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการตัวบ่งชีแ้ละ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การ

ให้บริการทางวิชาการ การวจิัย การบรหิารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบันประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

องคป์ระกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบรหิารจัดการ ตัวบ่งชีแ้ละ

เกณฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  พิจารณาให้ เป็น ไปตามมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ด้าน

กายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการด าเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคม 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี ้ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของสถาบัน เพื่อ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพ และภารกิจของสถาบัน

รวมถงึการประกันคุณภาพในภาพรวม 

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ  เพื่อการควบคุมคุณภาพ  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  

และระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบันอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์  

และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอ

ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปกีารศึกษาตลอดจน เพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอย่าง

น้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสรา้งความมั่นใจต่อสังคมในเ รื่อง คุณภาพบัณฑิต  

โดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และเพื่อ

ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นีจ้ะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ 

ผู้ใช้บัณฑิต และส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะ และสถาบันให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน และวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดโดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมี

การควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา โดยคณะกรรมการประจ า

หลักสูตรมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจ าคณะ และ
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

คณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปกีารศึกษามีความเช่ือมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ที่จะมี

การรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิง

คุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นในคุณภาพของบัณฑิต

ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

และแนวปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการประกันคุณ ภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา  พ .ศ . 2557 โดยระบุ ให้

สถาบันอุดมศึกษา มีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพ

ทางวิชาการ และความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ

บริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

และเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใชต้้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษา และกฎกระทรวงว่าด้วย

ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกัน

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

ที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการ

ประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา ต้องรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 

แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)  

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

3. กระบวนการและวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 - 2561)  

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คอื การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน

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

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อน

หน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน โดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด - ปิดภาค

การศึกษาแบบเดิมหรอืตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใชร้ะบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซยีน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – 

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

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – 

สิงหาคม หรอืเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร  

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 าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และ

สถาบัน 

3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 

4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองระดับคณะ 

5. คณ ะหรือหน ่วยงาน เท ียบ เท ่าประ เม ินตน เองบนระบบ  CHE QA Online  

และยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว  

6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร  ผลการประเมินระดับคณะวิชา 

มาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน  

7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online   และยืนยันผลการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตร คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน 

ในปีการศึกษาถัดไป 

8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน ที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุง 

การด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ  CHE QA 

Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 

4. แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะวิชาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ทุกปกีารศึกษา 

ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชาตามล าดับ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูล 

ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนีค้ณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1 ชุด 

อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาเดียวกันทั้งใน

ระดับปรญิญาตร ีและบัณฑิตศึกษา 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

4.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ส าหรับ

หลักสูตรท่ีม ีมคอ. 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร ก าหนดไว้ดังนี้  

1) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบัน และอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีผูท้รงคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการการประเมิน 

2) ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินฯ  

ทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละระดับ

การศึกษาเป็นดังนี ้ 

1) ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึน้ไป 

2) ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

ระดับรองศาสตราจารย์ขึน้ไป 

3) ระดับปรญิญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรอืด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ระดับศาสตราจารย์ขึน้ไป  

4.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ส าหรับ

หลักสูตรท่ีไม่มี มคอ. 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร ก าหนดไว้ดังนี้  

1) คณะกรรมการประเม ินฯ จ านวนอย่างน ้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ ่งหนึ ่ง เป ็น

คณาจารย์ภายนอกคณะวิชา และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน

คุณภาพภายใน 

2) ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นอาจารย์ภายนอกคณะวิชา ทั้งนีค้ณะกรรมการประเมิน

ฯ ทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผูป้ระเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชาที่มหาวิทยาลัย

จัดขึน้ 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละระดับ

การศึกษาเป็นดังนี ้ 

1) ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึน้ไป 

2) ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ระดับรองศาสตราจารย์ขึน้ไป 

3) ระดับปรญิญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปรญิญาเอก หรอืด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ระดับศาสตราจารย์ขึน้ไป 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

บทที ่4 

ระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

การด าเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัด

การศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์

มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ  ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต 

นักศึกษา อาจารย์หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้

สามารถผลิตบัณฑติให้มี 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การ

ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่

หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง  สกอ.ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 

3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่

เก่ียวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอดุมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เก่ียวข้องกับคุณวุฒิ 

ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ  

จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจาณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่

ผูป้ระเมิน เพื่อให้สามารถน าไปพิจารณาตามบรบิทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนใน

แต่ละระดับส าหรับผูป้ระเมินและผู้รับการประเมินได้ใชใ้นการพจิารณา 

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

โดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตรที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตร

วิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ  เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้าน

บรหิารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็น

ประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ 

ในการประกันคณุภาพ

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนนิงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการ

หลั กสู ต รตาม เกณ ฑ์

มาตรฐานหลักสูตรท่ี

ก าหนด โดย สกอ.  

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ 

บัณฑิตศกึษา เกณฑ์ 12 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า

แห่งชาติ  

- ผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย) 

 2.2 การได้งานท าหรือ

ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ

การศึกษา  

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระ 

- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

3. นักศกึษา 3.1 การรับนักศกึษา  - การรับนักศกึษา 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 3.2 การส่ ง เส ริมและ

พัฒนานักศกึษา  

- การควบคุมการดูการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนว

แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ

ค้นควา้อิสระในระดับบัณฑิตศกึษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 3 . 3  ผ ล ท่ี เ กิ ด กั บ

นักศกึษา 

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

- อัตราการส าเร็จการศึกษา 

- ความพงึพอใจและผลการจัดการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย ์ 4 .1  ก า รบ ริห า รแล ะ

พัฒนาอาจารย ์

- การรับและแตง่ตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- การบริหารอาจารย์ 

- การสง่เสริมและพัฒนาอาจารย ์

 4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ท่ีมีวุฒปิริญญาเอก 

- ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหนง่ทางวิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอก

ท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบ 

ในการประกันคณุภาพ

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนนิงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

4. อาจารย ์(ตอ่) 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

- ความพงึพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร  

การเรียน การสอน  

การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวชิา 

ในหลักสูตร  

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลท่ีใช้ในการพัฒนา

หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน

ศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อสิระ ในระดับบัณฑิตศกึษา 

 5.2 การวางระบบผู้สอน

และกระบวนการจัดการ

เรียน 

การสอน  

- การพจิารณาก าหนดผู้สอน 

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 

- การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า

อสิระในระดับบัณฑิตศกึษา 

- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 

- ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท่ี มี ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ต ิ 

ในระดับปริญญาตรี 

- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี 

- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานให้มีคุณภาพ ใน

ระดับบัณฑิตศกึษา 

 5.3 การประเมินผู้เรียน  - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ

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

- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศกึษา 

 5.4 ผลการด าเนินงาน

ห ลั ก สู ต รต าม ก รอบ

ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า

แห่งชาติ 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบ 

ในการประกันคณุภาพ

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนนิงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

6. สิ่งสนับสนุน  

การเรียนรู้ 

6 .1 สิ่ งสนั บสนุ นก าร

เรียนรู้ 

- ระบบการด าเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน

ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อ

การจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนักศกึษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที่  1  การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย

แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ

แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑม์าตรฐานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสรมิให้

สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานใน

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ต่างๆ พ.ศ. 2548 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การ

รับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษา ที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่ หรือ

หลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและ

ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบรหิารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตร ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้ เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์

ดังกล่าว 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : การบรหิารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

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

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหต ุ

1. จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น

อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 

หลักสูตรไม่ได้และประจ า

หลักสูตรตลอดระยะเวลา

ท่ี จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม

หลักสูตรนัน้ 

ไมน่อ้ยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์

ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ 

แ ล ะป ระจ าห ลั ก สู ต รต ล อด

ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรนัน้ 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์

ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ

ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด

การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ 

บันทึกข้อความท่ี ศธ0506(2)/ว569 ลงวันท่ี 

18 เม.ย. 2549 ก าหนดวา่ 

 อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตรท่ีเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ

(Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้อง

เป็นหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ี

ได้ประจ าอยู่แล้ว 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับ

บัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท

ในสาขาวิชาเดียวกันได้อกีหลักสูตร  

บันทึกข้อความท่ีศธ0506(4)/ว254 ลงวันท่ี 11 

ม.ีค. 2557 ก าหนดวา่ 

 ก ร ณี ห ลั ก สู ต ร ป ริ ญ ญ า ต รี  

ท่ีมีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพก าหนดให้ต้องมี

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า  

3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา /กลุ่มวิชาของ

หลักสูตรโดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหต ุ

2. คุณสมบัติของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท

หรือเทียบเท่าหรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า

กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์

กับสาขาวิชาท่ี เปิดสอน

อย่างนอ้ย 2 คน 

มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์

ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หรืออาจารย์

ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์

ผู้สอน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสู ตรห รืออาจารย์ ท่ี ป รึกษา

วิทยานิพน ธ์ห รืออาจารย์ผู้ สอบ

วทิยานพินธ์หรืออาจารย์ผู้สอน  

- 

3. คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง

ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ขึ้ น ไ ป  

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย  3 

คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก หรือ

เที ย บ เท่ า ห รื อ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง

ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันจ านวน

อย่างนอ้ย 3 คน 

- 

4. คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้สอน 

- 1.  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า  ห รื อ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี

คุณวุฒิ ปริญญาโท หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

นั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 

และ 

2. มีประสบการณ์ด้านการสอน 

และ 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่

ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวชิา

นัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มปีระสบการณ์ดา้นการสอน และ 

3. มีประสบการณ์ ในการท าวิจัยท่ี

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความท่ี 

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

ก าหนดว่า ให้ อาจารย์ ท่ี มี คุณ วุฒิ ระดั บ

ปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

ระดับปริญญาโท ได้แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัย

หลั งจากส า เร็จการศึ กษา  ท้ั งนี้ ภ ายใน

ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันท่ีเร่ิมสอนจะต้องมี

ผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอน

ในระดับปริญญาเอกและเป็นอาจารย์ประจ า
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหต ุ

3. มีประสบการณ์ในการท าวจิัยท่ี

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา 

หลักสูตรอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญา

โท และปริญญาเอกได้ 

5. คุณสมบัติของอาจารย์

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

และอาจารย์ท่ีปรึกษาการ

ค้นควา้อิสระ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

1. เป็นอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่ง

ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า 

รองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาน้ัน

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย 

ท่ี ไม่ ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษา 

เพื่อรับปริญญา 

 

1. เป็นอาจารย์ประจ า ท่ีมีคุณ วุฒิ

ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย ์

ในสาขาวิชานั้ นห รือสาขาวิชา ท่ี

สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ ในการท าวิจัยท่ี

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

 

- การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงาน

หรือลาออกจากราชการ ดังนี้ 

 1) หลั กสู ตรสามารถจ้ างอาจารย์ ท่ี มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรซึ่ง

เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการกลับ

เข้ามาท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้

โดยใช้ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

คือมีสัญญาจ้างท่ีให้ค่าตอบแทนเป็นราย

เดือนและมีการก าหนดภาระงานไว้อย่าง

ชัดเจนอาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าท่ี

เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์ ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วมอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

และอาจารย์ผู้สอนได้ 

 2)“อาจารย์เกษียณอายุงาน”สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ห า ก นั ก ศึ ก ษ า ได้ รั บ อ นุ มั ติ โ ค ร ง ร่ า ง

วทิยานพินธ์ก่อนการเกษยีณอายุ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหต ุ

6. คุณสมบัติของอาจารย์

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

(ถ้ามี)  

- 1. เ ป็ น อ าจ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห รื อ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง

ท า ง วิ ช า ก า ร ไม่ ต่ า ก ว่ า ร อ ง

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา 

1.  เ ป็ น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห รื อ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์

ในส าขาวิชานั้ นห รือสาขาวิชา ท่ี

สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ ในการท าวิจัยท่ี

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  พ . ศ . 2548 ข้ อ  7.6 

ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรท่ีมี

ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน

เป็นอย่างดีซึ่งอาจเป็นบุคลากรท่ีไมอ่ยู่ในสาย

วิชาการหรือเป็นผู้ ทรงคุณ วุฒิ ภายนอก

สถาบันโดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและ

ต าแหน่งทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะท่ีจะ

เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้อง

เป็นบุคลากรประจ าในสถาบันเท่านั้น ส่วน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบุคคลากรประจ าใน

สถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมี

ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง

ในสาขาวิชานั้นๆ เป็น ท่ียอมรับในระดับ

หน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ

วิชาชีพด้านนั้นเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้น

ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

 ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มอีาจารย์ท่ี

ป รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วมอาจารย์ผู้ สอบ
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหต ุ

วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ท่ีได้ รับ

คุณ วุฒิ ป ริญญาเอก ห รือไม่ เป็นผู้ ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์

ขึ้ น ไ ป ใ น ส า ข า วิ ช า ท่ี เ ปิ ด ส อ น 

สถาบัน อุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้ เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ  ไปโดยความ

เห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้อง

แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบ

การแตง่ตัง้นัน้ดว้ย 

7. คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้สอบวทิยานพินธ์ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า แ ล ะ

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน ท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่

ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  ใน

สาขาวิชานั้น  ห รือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง

ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ร อ ง

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ ในการท าวิจัยท่ี

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. การตีพิ มพ์ เผยแพ ร่

ผ ล ง า น ข อ ง ผู้ ส า เ ร็ จ

การศึกษา 

- (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) ต้องเป็น

รายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการ

ประชุมทางวชิาการ (proceedings) 

วารสารหรือสิ่ งพิ มพ์ วิชาการท่ี มี

กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 

(peer review)  ซึ่ ง อ ยู่ ใ น รู ป แ บ บ

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การ

จดทะเบี ยนสิ ท ธิ บัตรห รืออนุ สิ ท ธิ บัต ร 

สามารถทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือ
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหต ุ

หรือวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการ

ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ

อเิล็กทรอนิกส ์

เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณาจากปีท่ี

ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีท่ีขอ

จด 

9. ภาระงานอาจารย์ ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศกึษา 

- วิทยานิพนธ์  

อาจารย์ 1 คน ตอ่นักศกึษา 5 คน  

การค้นคว้าอสิระ 

อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 

คน  

 

หากเป็นท่ีปรึกษา ท้ัง 2 ประเภท

ให้ เทียบสัดส่วนนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบเท่ากับ

นักศกึษาท่ีคน้ควา้อิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ์  

อาจารย 1 คน ต่อ นักศกึษา 5 คน 

ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ. ศ. 

2548 ข้อ 10 ก าหนดวา่ อาจารย์ประจ า 1 คน 

ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หาก

หลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าท่ีมีศักยภาพ

พร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาได้มากกวา่ 5 คน ให้

อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่

ท้ังน้ีตอ้งไม่เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวจิัยท่ี

มีศักยภาพสูงท่ีมีความพร้อมทางด้านทุนวจิัย

แ ล ะ เค ร่ื อ งมื อ วิ จั ย ร ว ม ท้ั งผู้ ท่ี ด า เนิ น

โครงการวจิัยขนาดใหญ่ อยา่งต่อเนื่องในการ

ผลิตผลงาน 

 

10. อ าจ ารย์ ท่ี ป รึ ก ษ า

วทิยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

และสม่ าเสมอ 

 

- 

 

 

ควรมีอย่างน้อย 1 เร่ือง ในรอบ 5 

ปี โดยนับรวมปีท่ีประเมิน 

ควรมีอย่างน้อย 1 เร่ือง ในรอบ 5 ปี 

โดยนับรวมปีท่ีประเมิน 

เป็นเจตนารมณท่ี์ประสงค์ให้มกีารพัฒนา 

งานวจิัยอย่างสม่ าเสมอ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหต ุ

11. การปรับปรุงหลักสูตร

ต าม รอบ ระย ะ เวล า ท่ี

ก าหนด 

ต้องไม่ เกิน  5 ปี (จะต้อง

ป รั บ ป รุ ง ให้ เส ร็ จ แ ล ะ

อนุมัติ /ให้ความเห็นชอบ

โดยสภามหาวิทยาลั ย /

สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใช้

งานในปีท่ี 6) 

หมายเหตุ  

ส าห รับ ห ลั ก สู ต ร  5 ปี 

ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ

หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้

ในปีท่ี 8 

ต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุง 

ให้ เส ร็ จแล ะอนุ มั ติ /ให้ ค วาม

เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปี

ท่ี 6) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุงให้

เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย

สภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่ อให้

หลักสูตรใชง้านในปีท่ี 6) 

 

- 

12. ก า รด า เนิ น งาน ให้

เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนนิงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตร และ

การเรียนการสอนตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 -5 ต้อง

ด าเนนิการทุกตัว 

ตั ว บ่ ง ชี้  TQF ข้ อ  1 - 5 ต้ อ ง

ด าเนนิการทุกตัว 

ตั ว บ่ ง ชี้  TQF ข้ อ  1 - 5 ต้ อ ง

ด าเนนิการทุกตัว 

- 

รวม เกณฑ์ 4 ข้อ เกณฑ์ 12 ข้อ เกณฑ์ 12 ข้อ  
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ 

เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง

ถอืว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผา่น” (คะแนนเป็น ศูนย์) 

หลักฐานเอกสารท่ีต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 

 1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถา้มี) 

3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก 

สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

 



  

 

IQA : College of Logistics and Supply Chain (CLS) 

55 

คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที่  2  บัณฑิต 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกจิกรรมการเรียนการ

สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษา

จะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและ

ความรับผดิชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณข์องสถาบันอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการ

ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษา

ที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสาร  

ให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไป

ตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรยีนรูใ้นแต่ละหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของ

นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณา ได้จาก

ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรอืผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ 

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  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 าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้

อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชีน้ีจ้ะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์การประเมิน : 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑติ (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการค านวณ : 

 

คะแนนที่ได้ = 

   

ข้อมูลประกอบ : 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิต  

ที่ส าเร็จการศึกษา 

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 

 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  :  (ปรญิญาตรี) รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน1 ป ี

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 

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

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ  

ที่ได้งานท าหรอืมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อ

เทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  การนับการมีงานท านับกรณี การท างานสุจริตทุก

ประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลีย้งชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพเิศษหรอืภาคนอกเวลา ให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลัง

ส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 100 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ปี ตามสูตร  

 

 

 

การค านวณค่ารอ้ยละนีไ้ม่น าบัณฑติที่ศึกษาตอ่เกณฑท์หาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่

ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศกึษา 

 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

X 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทัง้หมด 

 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพี

อสิระภายใน 1 ปี X 5 

100 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 

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

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบวิจัยเพื่อหาค าตอบที่มีความ

น่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้

ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมิน

คุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท 

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตาม

สูตร 

 

 

 

 

2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีมิพห์รือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

ตอ่ผู้ส าเร็จการศึกษา X 5 

40 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ   

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า

เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ 

ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรอืตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ

ที่ปรากฏ          ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ 

อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.80 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

ผลงานสรา้งสรรคท์ุกช้ินต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการที่มีองคป์ระกอบไมน่้อยกวา่ 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรว่มพิจารณาด้วย 

หมายเหต ุ: 

1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ

ประเมิน นั้นๆ  

3. ในกรณีที่ไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษาไม่พจิารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง  คือ นักศึกษา ระบบประกัน

คุณภาพนักศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการรับหรอืคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบ

ที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา  และ

การส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาให้มีความพรอ้มทางการเรยีน และมีกจิกรรมการพัฒนา ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้

นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 และส าหรับหลักสูตร

ระดับบัณฑติศึกษามีทักษะการวจิัยที่สามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ด้ 

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

(core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวติและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม

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

technology skills) 

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 

1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ได้แก่  (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 

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

สื่อสารและความรว่มมือกัน (communication and collaboration) 

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ  สื่อ  และ เทคโนโลยี  ( in formation, media and technology 

sk i l ls )  ประกอบด้วย  การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และ การรู้ ICT  

(ICT literacy) 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว  

และยืดหยุ่น  (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง  (initiative and 

selfdirection) ปฏิสัมพันธ์ทางสั งคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความ

รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบ  

ต่อสังคม (leadership and social responsibility) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับ

นักศึกษา การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การด าเนินการ ดังกล่าว

ให้พจิารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1 : การรับนักศกึษา  

ชนิดของตวับ่งชี้ : กระบวนการ 

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

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จ แต่ละหลักสูตร 

จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติ  ของนักศึกษาที่

สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส 

ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล 

หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน 

และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชีน้ี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอยา่ง

น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

1) การรับนักศึกษา 

2) การเตรยีมความพรอ้มกอ่นเข้าศึกษา 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พจิารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ท่ีท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมนิ : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด          

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 

-มี ร ะ บ บ  มี

กลไก 

-ไม่ มี ก า ร น า

ระบบกลไกไปสู่

ก า ร ป ฎิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ 

กระบวนการ 

- ไ ม่ มี ก า ร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

-  มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มี ผ ล จากก าร

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ ดี  

โด ย มี ห ลั ก ฐ า น เชิ ง

ป ระจั ก ษ์ ยื น ยั น  แล ะ

กรรมการผู้ตรวจประเมิน

ส า ม า ร ถ ให้ เห ตุ ผ ล

อ ธิ บ ายก า ร เป็ น แ น ว

ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 : การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา   

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

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

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม 

ทางการเรียนแกน่ักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการ

ลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูค้วามสามารถในรูปแบบต่างๆ 

ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ  

มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการ

ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่

ส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชีน้ี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอยา่ง

น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปรญิญาตรี 

2) การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 

3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล    

การด าเนินงานทั้งหมด ท่ีท าให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบ

อาชีพในอนาคต   

เกณฑ์การประเมิน : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไ ม่ มี

แ น ว คิ ด          

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 

-มี ร ะ บ บ  มี

กลไก 

-ไ ม่ มี ก า ร น า

ระบบกลไกไปสู่

ก า ร ป ฎิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มีระบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร

ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

- มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- ไ ม่ มี ก า ร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

- มีระบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร

ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

-  มีการปรับปรุง/

พั ฒ น า

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีระบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร

ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พั ฒ น า

กระบวนการ 

จากผลการประเมิน 

- มีระบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบกลไก

ไป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

0 1 2 3 4 5 

- มี ผลจากการ

ป รั บ ป รุ ง เห็ น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี  

โด ย มี ห ลั ก ฐาน เชิ ง

ประจักษ์ยืนยัน และ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ ต ร ว จ

ประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเปน็

แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ไ ด้

ชัดเจน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  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 

- ไม่ มี ก า ร

รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

- มีการรายงาน

ผลการด าเนินงาน 

ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การด าเนินงานครบ

ทุ ก เรื่ อ ง ต า ม

ค าอธิบายในตัวบ่งชี ้

- มีการรายงานผล

การด าเนินงาน 

ครบทุกเรื่องตาม

ค าอธิบายในตัวบ่งชี ้

- มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน

บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การด าเนินงานครบ

ทุ ก เรื่ อ ง ต า ม

ค าอธิบายในตัวบ่งชี ้

- มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน

ทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานครบทุกเรื่อง

ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มี แน วโน้ มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุก

เรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานท่ี

โดดเด่นเทียบเคียงกับ

หลักสูตรน้ันในสถาบัน

กลุม่เดยีวกัน โดยม ี

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ยืนยัน  และกรรมการ 

ผู้ตรวจประเมนิสามารถ 

ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น 

ผลการด าเนินงานท่ี   

โดดเดน่อย่างแท้จรงิ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที่  4  อาจารย์ 

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน  

การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารยท์ี่มีคุณภาพเหมาะสมมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบรบิท

ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในอ งค์กร 

และการปฎิบัติงานตามวชิาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบายแผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการ

ด าเนินงาน เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ก าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึน้ด้วยการวางแผน 

และการลงทุนงบประมาณ และทรัพยากร เพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา

ที่รับเข้าในหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้  ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมี

ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และ

ความกา้วหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบด้านอาจารย์เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์  

และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ให้พจิารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 : การบรหิารและพัฒนาอาจารย์  

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

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

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เร่ิมต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ

อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก

อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์โดยการก าหนดนโยบายแผนระยะ

ยาวเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่

ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  มีการ

วางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และ

การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 

อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2) ระบบการบรหิารอาจารย์ 

3) ระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล          

การด าเนินงานทั้งหมด ท่ีท าให้หลักสูตรมอีาจารย์ท่ีมคีุณสมบัติเหมาะสมท้ังในด้านวุฒิการศึกษาและ 

ต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการ

เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด          

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 

-มี ร ะ บ บ  มี

กลไก 

-ไม่ มี ก า ร น า

ระบบกลไกไปสู่

ก า ร ป ฎิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ 

กระบวนการ 

- ไ ม่ มี ก า ร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

-  มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

-  มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มกีลไก  

-  มี ก ารน า ระบบ

กลไกไปสู่การปฏิบัติ /

ด าเนินงาน  

-  มี ก า รป ระ เมิ น

กระบวนการ  

- มีการปรับปรุง/

พัฒ นากระบวนการ

จากผลการประเมนิ  
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

0 1 2 3 4 5 

- มี ผ ล จากก าร

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร

ปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น

รูปธรรม  

- มีแนวทางปฏิบัติท่ี

ดี  โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน  และ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ ต ร ว จ

ประ เมิ นสามารถ ให้

เหตุผลอธิบายการเป็น

แนวปฏิบัติท่ีดีไดช้ัดเจน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2 : คุณภาพอาจารย์  

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 

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

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเและเพียงพอ  

โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ

การผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้า ในการผลิตผลงาน

ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 

1) รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 

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) 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถอืเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  

และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการ

ติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองคค์วามรู้ ดังนั้นหลักสูตรจงึควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒทิาง

การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือ

จุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ  

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0–5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = รอ้ยละ 20 ขึน้ไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5  = รอ้ยละ 100 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒปิรญิญาเอก ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

 

หมายเหตุ : 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน

รอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช่คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี

คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา่ ทั้งนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

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

สถาบันอุดมศึกษ าถือ เป็น ขุม ปัญญาของประ เทศ  และมีความ รับผิด ชอบที่จ ะต้อ ง

ส่ง เสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา

ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปใช้ในการเรยีนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหา และพัฒนาประเทศ การด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกจิของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน 

ระหว่าง  0 –  5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรท้ังหมด 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

คา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

คา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 100 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ =  

 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

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

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อ

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  เป็นผลงานที่มีคุณค่า

สมควรส่งเสรมิให้มีการเผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชงิวิชาการ และการแข่งขันของประเทศผลงานทาง

วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ หรอืระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองคก์ารระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการต าราหรอืหนังสือที่ใชใ้นการขอผลงานทาง

วิชาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสรา้งสรรคต์่างๆ โดยมี

วิธีการคิดดังนี้  

 

 

 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรท้ังหมด 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 



  

 

IQA : College of Logistics and Supply Chain (CLS) 

72 

คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์การประเมิน : 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

คา่ร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนด 

ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

คา่ร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนด 

ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ :  

1. ค านวณคา่รอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ =  

 

 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา 

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรท้ังหมด 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
X 5 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI 

กลุ่มที ่2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่  

ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ  

พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ

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

list) หรอืตีพมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ        

ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองคก์รระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 

- ผลงานคน้พบพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ต าราหรอืหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ต าราหรอืหนังสือที่ผา่นการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่

ในรูปแบบเอกสาร หรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรา้งสรรคท์ี่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรอืผ่านสื่อ 

0.40 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.80 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

ผลงานสรา้งสรรคท์ุกช้ินต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการที่มีองคป์ระกอบไมน่้อยกวา่ 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรว่มพิจารณาด้วย 

จ านวนบทความของอาจารย์ ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  

และScopus ต่อจ านวนอาจารย์ ประจ าหลักสูตร  

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

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่

ส าคัญและเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจ า

หลักสูตรระดับปรญิญาเอกจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ  

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา

เอกที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอก มีความสามารถในการท า

วิจัย มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และ

บทความที่ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ 

ให้มีความกา้วหน้ามากขึน้ จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมาก ย่อมแสดงให้

เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ  

การค านวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรยีบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครัง้ขึ้นไปรวมทั้ง 

การอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติ หรอืระดับ

นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจารณาผลการ

ด าเนินงาน 5 ปี ย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน  

เกณฑ์การประเมิน : 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึน้ไป 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

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 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ ประจ าหลักสูตร 

ถ้าอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่ มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีมีจ านวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ 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) เปน็ดังนี้ 

1) จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ 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 ครั้ง

และมีบทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างนอ้ย 1 คร้ัง 

ดังนัน้ อตัราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร  

 

 

 

 

น ามาค านวณคะแนน =  2.0  X 5  = 4.0  คะแนน 

 2.5 

 
จ านวนบทความท่ีได้รับการอา้งองิ 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 

อัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอา้งอิงตอ่ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3 : ผลที่เกิดกับอาจารย์  

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลลัพธ ์

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

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้: 

ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน

นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหาร

หลักสูตร 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็นตอ่ไปนี ้

1) การคงอยู่ของอาจารย์ 

2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่ มี ก า ร

รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

- มีการรายงาน

ผลการด าเนินงาน 

ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การด าเนินงานครบ

ทุ ก เรื่ อ ง ต า ม

ค าอธิบายในตัวบ่งชี ้

- มีการรายงานผล

การด าเนินงาน 

ครบทุกเรื่องตาม

ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน

บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การด าเนินงานครบ

ทุ ก เรื่ อ ง ต า ม

ค าอธิบายในตัวบ่งชี ้

- มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน

ทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานครบทุกเรื่อง

ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มี แน วโน้ มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุก

เรื่อง 

-  มผีลการด าเนินงานท่ี 

โดดเดน่ เทียบเคียงกับ 

หลักสูตรน้ันในสถาบัน 

กลุม่เดยีวกัน  โดยมี 

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ยืนยัน  และกรรมการ 

ผู้ตรวจประเมนิสามารถ 

ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น 

ผลการด าเนินงานท่ี   

โดดเดน่อย่างแท้จรงิ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการ

หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลอย่างตอ่เนื่อง คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่

ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้ เรียนระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร 

ประกอบด้วย หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญ 

กับการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ 

และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้ เต็มศักยภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้น

นักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนีพ้ิจารณาได้จากตัวบ่งชีด้ังต่อไปนี ้

ตัวบ่งชีท้ี ่5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.3 การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 : สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

ชนิดของตวับ่งชี้ :  กระบวนการ 

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

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บรกิารต้องผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม

ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา  มีการบรหิารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ  

โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการ

พัฒนาทักษะด้านการวจิัยและการเรยีนรูด้้วยตนเอง 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชีน้ี ้ใหอ้ธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอยา่ง

น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล    

การด าเนินงานทั้ งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ   

เกณฑ์การประเมนิ : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด          

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มี ข้อมู ล

หลักฐาน 

-มรีะบบ มกีลไก 

-ไ ม่ มี ก า ร น า

ระบบกลไกไปสู่

ก า ร ป ฎิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ 

กระบวนการ 

- ไ ม่ มี ก า ร

ปรับปรุง /พัฒนา

กระบวนการ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิ น

กระบวนการ 

-  มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิ น

กระบวนการ 

-  มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

-  มผีลจากการ 

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

-  มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

-  มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มี แน วท างปฏิ บั ติ ที่ ดี  

โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์

ยื น ยั น  แ ล ะก รรม ก าร

ผู้ตรวจประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  : การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตวับ่งชี ้:  กระบวนการ 

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

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้:  

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความ

ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนใน

วิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส าหรับ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของ

นักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาส และการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   

การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อ

จนถงึการท าวิทยานิพนธ์การค้นควา้อิสระการสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่  21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ 

ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนรว่ม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการ

ดูแลสุขภาพฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ตอ้งใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและ

ในสถานที่ใดก็ได้ ผูส้อนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรยีนรู้ ส าหรับ

หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐานการเรยีนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชีน้ี ้ใหอ้ธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอยา่ง

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 

    สาขาวิชาและความกา้วหน้าของศาสตร ์ 

5) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑติศึกษา ที่มี 

    ความเช่ียวชาญสอดคล้องหรอืสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  

6) การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระและการตีพิมพ์ 

    ผลงานในระดับบัณฑติศึกษา 
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ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล    

การด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรยีนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรยีน 

การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรยีนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด          

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 

-มี ร ะ บ บ  มี

กลไก 

-ไม่ มี ก า ร น า

ระบบกลไกไปสู่

ก า ร ป ฎิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ 

กระบวนการ 

- ไ ม่ มี ก า ร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

-  มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

-  มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มผีลจากการ 

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เป็นรูปธรรม 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบกลไก

ไป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เมิ น

กระบวนการ 

-  มีการปรับปรุง/พัฒนา

ก ร ะ บ ว น ก า ร 

จากผลการประเมนิ 

- มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีด ี 

โด ย มี ห ลั ก ฐ า น เชิ ง

ประจัก ษ์ยืนยัน  และ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ ต ร ว จ

ประเมิ นสามารถ ให้

เหตุผลอธิบายการเป็น

แนวปฏิบัติท่ีดีไดช้ัดเจน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  :  การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 

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

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้:   

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คอื การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ขอ้มูลสารสนเทศ  

ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

(assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการ

ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of 

learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล

การเรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมิน เพื่อจุดมุ่งหมายสอง

ประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การ

ประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่าง

เหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่

หลากหลายให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจรงิ (real world) 

และมีวธิีการให้ขอ้มูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดออ่นหรอืเสรมิจุดแข็งของตนเอง

ได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ตอ้งให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นควา้อิสระที่มีคุณภาพด้วย 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชีน้ี ้ใหอ้ธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอยา่ง

น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  (มคอ.5 มคอ.

6 

และ มคอ.7) 

4) การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑติศึกษา 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล    

การด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้  ให้ข้อมูลที่

ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป   
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เกณฑ์การประเมิน : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด          

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 

-มี ร ะ บ บ  มี

กลไก 

-ไม่ มี ก า ร น า

ระบบกลไกไปสู่

ก า ร ป ฎิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ 

กระบวนการ 

- ไ ม่ มี ก า ร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มี ก า รน า ระบ บ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มี ก า รป ร ะ เมิ น

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบกลไก

ไป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เมิ น

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร

ปรับปรุงเห็ นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ี

ดี  โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

ก รรม ก ารผู้ ต รว จ

ประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการ

เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้

ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4 :  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตวับ่งชี ้:  ผลลัพธ ์

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

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้:  

ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ้ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ

หลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

เกณฑ์การประเมนิ : 

มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน

เท่ากับ 0  

มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 

3.50  

มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า

คะแนนเท่ากับ 4.00  

มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า

คะแนนเท่ากับ 4.50  

มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า

คะแนนเท่ากับ 4.75  

มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 

สูตรการค านวณ : 

1) ค านวณค่าร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามสูตร 

 

 

 

 

จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติท่ีด าเนนิการได้จริง 
X 100 

จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ท่ีต้องด าเนนิงานในปีการศึกษานั้น ๆ 
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2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 

2.1) ค่าร้อยละ 100 คดิเป็น 5 คะแนน 

2.2) ค่าร้อยละ 80 คดิเป็น 1 คะแนน 

2.3) ค่าร้อยละไม่เกินรอ้ยละ 80 คดิเป็น 0 คะแนน 

2.4) ค่าร้อยละที่มากกว่า 80 และไม่เกินรอ้ยละ 100 ใหน้ ามาคิดคะแนน ดังนี้ 

  คะแนนที่ได้ = 1 + 0.2 (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 1 – 80) 

หมายเหต ุ :  0.2  หมายถงึ สัดส่วนของคะแนน 4  โดยคดิจากร้อยละระหว่าง 8 0  ถึง 1 0 0 
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องค์ประกอบที ่ 6    สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการด าเนินการบริหารหลักสูตรจะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้ซึ่งประกอบด้วยความพร้อมทางกายภาพ ความพรอ้มด้านอุปกรณ ์ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความ

พร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด 

การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่น ๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้

นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

และอาจารย์ 

องคป์ระกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 

ตัวบ่งชี ้6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 



  

 

IQA : College of Logistics and Supply Chain (CLS) 

86 

คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1  :  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 

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

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้: 

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอนมีหลายประการ ได้แก ่ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่งอ านวย

ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียน การสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 

สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นแหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมี

ปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งานทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชีน้ี ้ใหอ้ธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอยา่ง

น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

1) ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

2) จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรยีนการสอน 

3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล    

การด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 

และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรยีนรู้ได้อย่างมีประสิทธผิล  

เกณฑ์การประเมิน : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไ ม่ มี

แ น ว คิ ด          

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 

-มี ร ะ บ บ  มี

กลไก 

-ไม่ มี ก า รน า

ร ะ บ บ ก ล ไก

ไ ป สู่ ก า ร

ป ฎิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มี ร ะ บ บ  มี

กลไก 

- มีการน าระบบ

กล ไก ไปสู่ ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ 

กระบวนการ 

- ไ ม่ มี ก า ร

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบกลไก

ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมนิ 

- มผีลจากการปรับปรุงเห็น
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0 1 2 3 4 5 

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

- มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มี แนวทางปฏิ บั ติ ท่ี ด ี

โ ด ย มี ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง

ป ร ะ จั ก ษ์ ยื น ยั น  แ ล ะ

กรรมการผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้เหตุผลอธิบาย

การเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้

ชัดเจน 
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บทที่ 5 

แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

 

สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสม 

กับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย 

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑข์ั้นต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสู่เปา้หมาย จุดเน้น จุดเด่น หรอืเอกลักษณ์ของสถาบนั 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วยการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล 

เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้อง

ควบคุมให้มีการด าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก าหนดและมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่ 

มีกลไกการด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/ ผู้บรหิาร/ ผู้เก่ียวข้อง/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อน าไป

ปรับปรุงพัฒนา ในปีถัดไป โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะด าเนินการติดตามตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้ง

ผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ 

และมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนด 

ให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผล 

การด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้ าซ้อนของการจัดท ารายงาน 

ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการ

ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้นสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคก์ารมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ระดับหลักสูตร  มีองคป์ระกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคป์ระกอบ ได้แก ่

องคป์ระกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

องคป์ระกอบที่ 2 บัณฑติ 

องคป์ระกอบที่ 3 นักศึกษา 

องคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์ 

องคป์ระกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

องคป์ระกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด าเนินการให้ เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมี 1 ตัวบ่งชี้

จ านวนเกณฑข์ึน้อยู่กับระดับปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถอืว่าหลักสูตร 

นั้น“ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่า

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6  

ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้  

ภาพที่  8.1  การประเมนิคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

ผลการประเมิน 

ประเมินองคป์ระกอบที ่2-6 

คะแนนระดับหลักสตูรเป็นคะแนนเฉลี่ย

ของตัวบ่งชี้ในองคป์ระกอบที่ 2- 

 

คะแนนระดับหลักสตูร = 0 

ผ่านองคป์ระกอบที ่1 
ไม่ผา่นองคป์ระกอบที ่

1 
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ซึ่งการแปลผลจะเปน็การอธบิายว่า 

คะแนนระดับหลักสตูร = 0   หมายถงึ หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 - 5.00  หมายถึง 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 

 

แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของ

หลักสูตรตนเองโดยการวเิคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ  

โดยไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองคป์ระกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที ่

6 เก่ียวกับจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี ้

  

คะแนนรวมเฉลี่ย =  
คะแนนรวมของตัวบ่งชี ้13 ตัวบ่งชี ้

 
13 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์

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 ระดับคุณภาพดี 

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      

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะหจ์ุดเดน่และโอกาสในการพฒันา องคป์ระกอบที่ 2 - องคป์ระกอบที ่6 

จุดเดน่ 

1.  

2.  

โอกาสในการพัฒนา 

1.  

2.  
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2. ระดับคณะ 

การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง

ระบบการบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์

แยกเปน็ปัจจัยน าเข้ากระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บรหิารคณะได้น าไปใช้เปน็ข้อมูลในการปรับปรุง

พัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางวเิคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องคป์ระกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

 

 ตัวบ่งชี ้ I P O คะแนน 

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง

เร่งด่วน 

1.51  –  2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 

2.51 – 3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50   การด าเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00   การด าเนินงานระดับดมีาก 

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 

คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย 

ตามตัวอย่างดังต่อไปนี ้

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะหจ์ุดเดน่ และจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 5 

จุดเดน่ 

1.  

2.  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  

2.  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  

แนวทางในการประเมนิตัวบ่งชี้ 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศ กพอ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้

ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ 
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ภาคผนวก ค 

ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณพ์การ

พจิารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 

ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร 

ทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

พ.ศ. 2556 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจ าปีการศกึษา 2558 วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศกึษา 2558 วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศกึษา 2558 

วิทยาลัยโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศกึษา 2558 ระดับวทิยาลัย 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับวิทยาลัย 
 

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

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 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 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา หน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

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 าแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและ
การจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนนิ
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน  

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 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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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 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

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

- ฝ่ายวิชาการ 
 
- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 
 
- ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา หน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์ 

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

 อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 
3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญ และก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ 
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

- ฝ่ายวิชาการ 
 
- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 
 
- ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา หน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2. การวิจัย (ต่อ) 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังภายในและ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

- ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 
- ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 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

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

- ฝ่ายวิชาการ 
 
- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา หน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

อนุมัติ 
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อย
ต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

 
- ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

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 า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ

ส านักศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ

- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา หน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

วัฒนธรรม 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 ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

นักศึกษา  
- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 
 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
(ต่อ) 

4.1 ระบบและกลไกการ
ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม (ต่อ) 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

ส านักศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
 
- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน



  

 

IQA : College of Logistics and Supply Chain (CLS) 

168 

คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา หน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

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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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 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 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืน 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 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะ 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ - กองนโยบายและ ผู้ช่วยคณบดี - ฝ่ายแผนงาน
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา หน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

(ต่อ) เพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ (ต่อ) 

บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

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

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 

และประกัน
คุณภาพ 
 
- ฝ่ายบุคคล 

 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบท่ีก าหนด ในข้อ 1 และรายงานผลการติดตาม
ให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพจิารณาทุกภาคการศึกษา 
 

กองบริการ
การศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 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 าปกีารศึกษา 2558 
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