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 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับ

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

และการประกันคุณภาพการศึกษา” มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาต้องจัดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาภายใน และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 ดังนั้น วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ

วิทยาลัย โดยวัตถุประสงค์ให้วิทยาลัยมีแนวทางการปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผล โดยเนื้อหาภายในประกอบด้วย 1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย       

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2) ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3) กระบวนการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4) นิยามศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5) ระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 6) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 7) 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และ 8) แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผล

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นคู่มือส่งเสริมให้

วิทยาลัยมีการบรหิารจัดการการศึกษาได้ อย่างมีคุณภาพ และน าไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถ

ตอบสนองสังคมและประเทศชาติต่อไป 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

บทที่ 1  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

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) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑติภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้นซึ่งจะ

กอ่ให้เกดิผลเสียแกส่ังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษาทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม

พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจาก

การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซยีน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์

ความรู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้ างขีด

ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  

การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชวีิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ขอ้มูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จา้งงาน ผู้ปกครองรัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มี

ความโปรง่ใส (transparency) และมีความรับผดิชอบ 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 และระดับ

หน่วยงานโดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใชเ้ป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ 

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2552 

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพ 

ของบัณฑติในแต่ละระดับคุณวุฒแิละสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ

วันที่ 24 เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน

ตามประเภทหรอืกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

1) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดย

ระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว

มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้นโดย

วิเคราะห์เปรยีบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และ

ได้มาตรฐาน 

3) เพื่อให้หลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ

ตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค ์

(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ

ด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการ ในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถ

ของสถาบัน 

5) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา

สามารถสรา้งผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

6) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพื้นฐานที่

จ าเป็นส าหรับการส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

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

ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

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

จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน



  

 

IQA : College of Logistics and Supply Chain (CLS) 
3 

คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

หมวด 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 

และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน 

ของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบ  

และประเมินการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดั บคุณภาพ 

ตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษา และหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ

สถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ

ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงาน

ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน 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 ฉบับท่ี 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 ให้มีการสร้างกลไก

การประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเน้น

ระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกจิและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกัน

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 หรือกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คอื 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 

จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิต  

จรงิในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่ง

เรียนรูท้ี่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มโีอกาสเรียนรูต้ลอดชีวติอนัจะน าไปสูค่วามเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี  เพื่ อ ให้ ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลัก ในการขับ เคลื่อนการพัฒนา 

และการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานธุรกิจ  

และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปรญิญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ

กลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรก์ายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์

รวมทั้งสาขาวิชาชพีเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัยหรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้ง

สถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจ

จ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็น

สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตร ี 

กลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑติศึกษา โดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก

และเน้นการท าวิทยานิพนธ์ และการวิจัยรวมถงึการวิจัยหลังปรญิญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็น

ผู้น าทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้า  

ระดับสากล มุ่งสรา้งองคค์วามรู้ทฤษฎี และข้อคน้พบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษา จึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ

แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 

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

ในช่วงปี 2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไข

ปัญหาวิกฤติและชี้น 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

สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา  

เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่ งยืนของประเทศไทย ทั้ งนี้ โดยอาศัยการบริหารจัดการอุ ดมศึกษาเชิงรุก 

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 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 

ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐาน

ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง  3 ด้านนี้ อยู่ใน

มาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย  3 มาตรฐาน เช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการ

อุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้การ

พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อน าไปสู่การ

พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุม่สถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค ์และพันธกจิในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและ

ความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ

ก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ

ปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการประกัน

คุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ  

และสาขาวิชา ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย  5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และด้าน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

 หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา 

ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรพีิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ แห่ง

พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรใีนการประชุม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่ง

ต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ ระบุ

ให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศกึษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลรวมทั้งให้มีการประเมินผล 

และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจาก

ภายนอก รวมถงึสนับสนุนให้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละ

คณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมิน

ระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของแต่ละคณะวิชาหรือ

สถาบันอุดมศึกษา 

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

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องส 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 าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปา้ประสงค ์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 โดยจะเร่ิมใช้ในปีการศึกษา 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. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ  

สมศ.เพื่อไม่ให้เป็นการท างานซ้ าซอ้นเกินความจ าเป็นหรอืสรา้งภาระการท างานของหน่วยงาน 

3.1.2 มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เชน่ เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 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 าเนินงานได้ก่ีขอ้ได้คะแนนเทา่ใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด 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) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น

คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้

(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะ

ก าหนดคา่รอ้ยละหรือคา่เฉลี่ยที่คดิเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง 

(Guideline) ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การ

ก ากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 

4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกจิด้านการบรหิารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) 

พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและการบรหิารจัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะเน้นพันธกจิในด้านการผลิต

บัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอื่นๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะ  

และสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถ 

ชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

พันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมดในบทที่ 5 ถึงบทที่ 7 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑก์ารประเมินจะมุ่งไปที่

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ

ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่

พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อน

ผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 

ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงาน  

ประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบาย  

และผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

ที่ชัดเจน และเข้าใจรว่มกันทุกระดับโดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม

ตรวจสอบประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่ง  

ของคณะกรรมการหรอืหน่วยงานนี ้คอื การจัดระบบประกันคุณภาพพรอ้มทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิด

คุณภาพของการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจ

จ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการ 
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หรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  

ซึ่งสามารถใช้งานรว่มกันได้ในทุกระดับ 

3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การ

วัดและวิเคราะห์ผลการด 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 ที่วา่ด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา 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 านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้

ก าหนด พันธกจิและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูต ร

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 

ภาพที ่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 ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น

โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 

 

 

มาตรฐานที่ 3 

แนวการสรา้งสงัคมแห่ง 

การเรียนรู้/สังคมแหง่ความรู้ 

มาตรฐานด้านการสรา้งและ

พัฒนาสังคมฐานความรู้ 

และสังคมแหง่การเรียนรู้ 

มาตรฐานด้านการบรหิาร 

จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 

หลักเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน 

รวมถึงมาตรฐาน

สถาบันอุดมศกึษาและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุ้ณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานที่ 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 าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดท า

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน

คุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบ

ออนไลน์ตั้งแต่การจัดเก็บขอ้มูลพืน้ฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพเพื่อน าเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ

สาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน  

การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่

มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตรการด าเนินการของ

คณะและสถาบันเพื่อการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพออกไปรับใชส้ังคม 

6. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตาม

ระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดย

ตลอด ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมิน

คุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558 - 2562) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่

ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน

ในทุกปีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละ

สถาบันในรอบแรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและ

ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์

แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐาน
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การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ของส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของ

สถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรอืผลลัพธ์อีกทั้งยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการ

ทั้ง 4 ด้าน คอื ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร

การเรียนรู้ และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบัน และที่แยกใช้

เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิต

บัณฑิต และพัฒนาสังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการ

ผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว เนื่องจากในระยะแรกนีส้ถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างาน

ที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จงึเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบ

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

ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตามการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑก์ารประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง 

จะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ส าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้ 

โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้

ครบถว้นทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คอื ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่

พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกต่างจากรอบแรก คือ มีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับ

ทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑม์าตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบัน

ที่เน้นระดับปรญิญาตร ีกลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑติศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่

เน้นระดับปรญิญาตร ีและกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลติบัณฑติระดบับัณฑติศึกษา โดยเฉพาะ

ระดับปรญิญาเอก ตามนิยามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

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

ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มี

คุณภาพ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 

2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 

ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด้านอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี ้

และเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันด าเนินการไปพร้อมกัน 

หากเป็นตัวบ่งชี้ที่ เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้

กระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ ได้แก ่

องคป์ระกอบที ่1 การก ากับมาตรฐาน องคป์ระกอบที่ 2 บัณฑติ องคป์ระกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 

4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่อง 

การส่งเสริม การพัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อ

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรยีนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้

ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะ

พิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ

ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทาง

วิชาการ การวิจัย การบรหิารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ ได้แก ่

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

องคป์ระกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  พิจารณาให้ เป็นไปตามมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ด้าน

กายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการด าเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี ้ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของสถาบัน เพื่อ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพ และภารกิจของสถาบัน

รวมถงึการประกันคุณภาพในภาพรวม 

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
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ระดับสถาบันให้ได้ขอ้มูลที่ช้ีผลการบรหิารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่

ละคณะ และภาพรวมของสถาบันอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ และ

มาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษาตลอดจน เพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอย่าง

น้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่อง คุณภาพบัณฑิต 

โดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อ

ประกอบการพิจารณาขึน้ทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้

บัณฑิต และส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะ และสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

และวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดโดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมีการควบคุม

คุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการ

ตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการระดับ

สถาบันในทุกปกีารศึกษามีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ที่จะมีการรับรองคุณภาพ

การศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สะท้อนผล

ของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา

จากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษา มี

อิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรภีาพทางวิชาการ และความ

มีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของ

สถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเตรียม

ความพร้อม เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษา และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกัน

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

ที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการ

ประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา ต้องรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  48 

แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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8. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 - 2561)  

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คอื การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน

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

รายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อน

หน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน โดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด - ปิดภาค

การศึกษาแบบเดิมหรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใชร้ะบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซยีน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่  1 – 

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

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – 

สิงหาคม หรอืเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มา

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้

งบประมาณกลางปีหรอืงบประมาณพิเศษก็ได้ 

 วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 

 1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 

2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ  CHE  QA  Online และให้

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปทีั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 

3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 

4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ 

5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ  CHE QA Online และยืนยันผลการ

ประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 

6.  สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชามาจัดท า

รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน 

7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online   และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คณะวิชา พรอ้มน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 

8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ  CHE QA Online 

ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 

 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในเรื่อยมา โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายและหลักเกณฑ์การด าเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยมีแนว

ทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

9.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือและกลไกพื้นฐานใน

การพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน  

2) จัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการอุดมศึกษาและให้

สามารถรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

3) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ และปฏิบัติงานครบวงจร

คุณภาพ โดยการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและใช้กระบวนการ

ประกันคุณภาพเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 

4) ส่งเสรมิและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อมุ่งให้เกดิวัฒนธรรมการท างานขององคก์ร และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือมีผล

การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรูสู้่สากล 

5) ส่งเสรมิและสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในกิจกรรมด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  

6) สนับสนุนการน าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา และ

สามารถใช้ร่วมกันได้ รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 9.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

9.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ค านึงถึง

องคป์ระกอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การ

บริการวิชาการ 4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) การบริหารจัดการ เป็นเครื่องมือที่จะ

ตรวจสอบประเมินกระตุ้นการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้เกิดคุณภาพ และสร้างวัฒนธรรม

คุณภาพให้เกิดขึ้นในมโนส านึกของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดวงจร



  

 

IQA : College of Logistics and Supply Chain (CLS) 
18 
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คุณภาพ (PDCA) ในการด าเนินงานทุกพันธกจิ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมการด าเนินงานตาม

องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุม

คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ แผนภาพที่ 1.3 

ประกอบด้วย 

1) การวางระบบคุณภาพ (Quality System) :  เป็นกระบวนการด าเนินงานของ

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการวางระบบกลไกการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยการก าหนดแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงาน ก ากับดูแล สนับสนุน และ

ตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สกอ.,สมศ. และเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด โดยได้ด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2541 เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพในการจัด

การศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) : เป็นกระบวนการด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัด

และสถาบันการศึกษาในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

หลังจากนั้นหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันการศึกษาจัดท าแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนา

คุณภาพเข้าสู่มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในด้านการพัฒนาหลักสูตร สื่อการพัฒนาครูและบุคลากรธรรมนูญ

สถานศึกษา ระเบียบการสอนการแนะแนว การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ทั้งนี้จะเน้นระบบ

และกลไกการปฏิบัติงานตามแผน ติดตาม ก ากับ การด าเนินงานอย่างจรงิจังและต่อเนื่อง  

3) การติดตามตรวจสอบ (Quality Audit)  : เป็นการด าเนินการของสถาบันการศึกษาและ

หน่วยงานต้นสังกัดในการยืนยันเปา้หมายที่ก าหนดมุ่งไปสู่มาตรฐานที่ต้องการ โดยการด าเนินการ ดังนี ้การ

ตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงานทั้งระบบด้วยตนเองของสถาบันการศึกษา เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุง

และพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และรายงานผลต่อผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบการจัด

การศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อ

ส่งเสริมสนับสนุนและ/หรือใช้มาตรการในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การศึกษาที่ก าหนดไว้  

4) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) : เป็นการประเมินค่าระดับคุณภาพของ

กิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการ

สอน เป็นต้น การประเมินคุณภาพภายในจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง (Self Study) และการประเมินตนเอง 

(Self Assessment) ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการด าเนินงานโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผลและรับรองว่าสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ 

5) การพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement)  : เป็นการด าเนินการของสถาบันการศึกษา

และหน่วยงานต้นสังกัดในการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
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มาตรฐานในการจัดการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดน าข้อเสนอแนะจากผลการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการตรวจประเมินมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement plan) ของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานในปีการศึกษาถัดไป 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ภาพที่ 1.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานจัดการศึกษา 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

 
 

9.2.2 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหารระดับสูง

ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพและร่วมกันก าหนดนโยบายด้านของการประกันคุณภาพทั้งภายใน

และภายนอก จึงส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จและน าไปสูก่ารพัฒนาคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง คอื 

คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดตัง้ขึน้ เพื่อท าหน้าที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ให้ไปสู่เป้าหมายโดยแบ่งเป็นหลายระดับตามหน้าที่และความส าคัญ ดังนี้ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

1) สภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นประธาน ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้แทนสภาคณาจารย์ และข้าราชการ เป็นกรรมการ 

โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

  1.1 ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติพันธกจิของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 

  1.2 ก ากับและติดตามผลการปฏิบัติพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

  1.3 ก ากับและติดตามมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

  1.4 พิจารณาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ประกอบด้วย รอง

อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

  2.1 ก ากับนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารคุณภาพ 

  2.2 ก ากับมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

  2.3 พิจารณาเป้าหมายและผลการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอการรับรอง 

  2.4 ก ากับและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 

3) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 3.1 คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย

อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นรองประธานกรรมการ 

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

ผู้อ านวยการกอง/ เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

บุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

 3.1.1 ก าหนดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความ

เห็นชอบปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  

 3.1.2 ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality 

Control)การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 

 3.1.3 ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาและหน่วยงานเทยีบเทา่ และระดับมหาวิทยาลัย 

 3.1.4 ปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สภา

มหาวิทยาลัยสภาวิชาการ คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย มอบหมาย 

 3.2 คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย รอง

อธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพการศึกษา/หัวหน้าส านัก/หัวหน้าสถาบัน/ผู้อ านวยการกอง/ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพ เป็นกรรมการ หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้เป็นกรรมการและเลขานุการ 

บุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
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 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) ต่อคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยได้รับทราบทุกไตรมาส 

 3.2.3 เผยแพร่รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนรับทราบ 

 3.2.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

4) คณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4.1 คณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย รอง

อธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีที่รับผิดชอบแผนงานและ

ประกันคุณภาพ ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการสถาบัน/ผู้อ านวยการศูนย์/ผู้อ านวยการกอง/ หน่วยงาน

เทยีบเทา่ เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

4.1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารบรหิารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณ ประกัน

คุณภาพ และการปฏิบัติราชการ เพื่อน าผลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเครือข่าย

แผนงานและประกันคุณภาพ 

4.2 คณะอนุกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วยรอง

อธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานกรรมการ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและ

ประกันคุณภาพของ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า เป็นกรรมการ บุคลากร

ฝ่ายอ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

4.2.1 แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ระบวนการ/ปัญหาและวิธีแกไ้ขการท างานดา้นแผนงาน

งบประมาณ ประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการ เพื่อสรา้งองคค์วามรู้ใหม่ 

4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านแผนงาน 

งบประมาณประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

4.2.3 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งรว่มกัน 

4.2.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการเครือข่าย

แผนงานและประกันคุณภาพ 

9.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัย เป็นการให้ความหมายในเชิงคุณภาพว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานในระดับดีมาก

น้อยเพียงใด และมีหลักฐานที่แสดงการปฏิบัติงานดังกล่าวหรือไม่ โดยการเขียนเป็นรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ที่แสดงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์โดยมีการตรวจสอบ
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อย่างเป็นระบบ ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ.2542 มาตรา 47 เป็นการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาจากภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

9.3.1 วัตถุประสงคก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ภารกิจหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ประการ คือ ผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 5 ประการ มีปัจจัยหลายประการที่เร่งรัดการประกัน

คุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย คอื 

  1) การจัดอันดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑติ   

  2) มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตทั้งภายใน

และนอกประเทศ  

  3) การพัฒนาองคค์วามรูให้เป็นสากลเพื่อให้ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  

  4) การสร้างความมั่นใจให้แกสังคมด้านความสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

  5) ตองแสดงข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และประชาชนทั่วไป 

 จากปัจจัยดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ด าเนินการให้มีระบบประกัน

คุณภาพ และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคก์ารตรวจประเมิน ดังนี้ 

  1) ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์

ตัวบ่งชี้อุดมศึกษา  

  2) เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ

ตามโครงสรา้งของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ / วิทยาลัย / ส านัก / สถาบัน  

  3) แสดงข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย

สามารถสรา้งผลผลิตที่มีคุณภาพ 

9.3.2 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

 คณะวิชาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ทุกปี

การศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชาตามล าดับ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบ

ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

หลักสูตร 1 ชุดอาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขา

เดียวกันทั้งในระดับปรญิญาตร ีและบัณฑติศึกษา 

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ส าหรับ

หลักสูตรท่ีม ีมคอ. 1 ก าหนดไว้ดังนี้ 

1.1) กรณีหลักสูตรที่มี มคอ. 1  องคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย 
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-- ประธานกรรมการ 1 ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับ

หลักสูตรของสกอ. และมีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน 

-- กรรมการ 1 ท่าน : บุคลากรภายนอกที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตรของ

สกอ. 

-- กรรมการ 1 ท่าน : บุคลากรภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัย (นอกคณะวิชาที่

ขอรับการประเมิน ที่ขึ้นทะเบยีนผู้ประเมิน ระดับหลักสูตรของสกอ.  

- เลขานุการ 1 ท่าน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

เลขานุการที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้ หรือที่หน่วยงานภายนอกจัดขึน้    

1.2) กรณีหลักสูตรที่ไม่มี มคอ. 1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย 

-- ประธานกรรมการ 1 ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนผู้

ประเมิน ระดับหลักสูตรของสกอ. และมีคุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน 

-- กรรมการ 1 ท่าน : บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน ระดับ

หลักสูตรของสกอ.  

-- กรรมการ 1 ท่าน : บุคลากรภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัย (นอกคณะวิชาที่

ขอรับการประเมิน) ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือที่

หน่วยงานภายนอกจัดขึน้ 

- เลขานุการ 1 ท่าน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

เลขานุการที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้ หรือที่หน่วยงานภายนอกจัดขึน้    

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ดังนี้ 

1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึน้ไป 

2) หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ขึน้ไป 

3) หลักสูตรระดับปรญิญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ ระดับศาสตราจารย์ขึน้ไป  

2) องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา ก าหนดไว้ดังนี้ 

2.1 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดคณะวิชา

ประกอบด้วย 

- ประธานกรรมการ 1 ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ขึ้นทะเบียนประธานผู้ประเมินของ สกอ. 

- กรรมการ 1 ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ขึ้นทะเบยีนผู้ประเมินของ สกอ. 

- กรรมการ 1 ท่าน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (นอกคณะวิชา) ที่ขึ้นทะเบียนผู้

ประเมินของ สกอ.หรือที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้ หรือที่หน่วยงานภายนอกจัดขึน้  
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2.2 เลขานุการ จ านวน 1 คน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

เลขานุการที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้ หรือที่หน่วยงานภายนอกจัดขึน้   

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ดังนี้ 

1) ประธานกรรมการ  

- ผู้ที่เคยเป็นผู้บรหิาร หรอื  

- ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น

ประธานผู้ประเมินคุณภาพระดับอุดมศึกษา หรือ 

- ผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ววา่มีความเหมาะสม 

2) กรรมการ  

- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

- กรณีบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไป มาแล้วไม่น้อย

กว่า 2 ป ี

3) องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ก าหนดไว้

ดังนี้ 

3.1 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย 

- ประธานกรรมการ 1 ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ขึ้นทะเบียนประธานผู้ประเมินของ

สกอ. 

- กรรมการ 2 ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ขึ้นทะเบยีนผู้ประเมินของสกอ. 

- กรรมการ 1 ท่าน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของสกอ. หรือ

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ.หรอืที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้ หรอืที่หน่วยงานภายนอกจัดขึน้  

- กรรมการและเลขานุการ 1 ท่าน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน

ของสกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้ หรือที่หน่วยงานภายนอกจัดขึน้  

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเป็นดังนี้ 

1) ประธานกรรมการ 

- ผู้ที่ก าลังหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับคณะวิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมี

ประสบการณเ์ป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะวิชาหรอืเทียบเทา่ หรือ  

- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น

ประธานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะวิชาหรอืเทียบเทา่ หรือ  

- ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้ววา่มีความเหมาะสม 

2) กรรมการ 

- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

- กรณีเป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไป 

มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี 
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บทที่ 2 

ข้อมูลเบื้องต้นของวทิยาลัยโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

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 ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งถือว่าเป็น

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในปีการศึกษา 2559 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 

3 หลักสูตร  หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย  

1. หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  

2. หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

3. หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 5 แขนง คอื  

1) แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 

2) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  

3) แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานอาหารและบรกิาร  

4) แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง  

5) แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ  4 

4. หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

5. หลักสูตรบรหิารธุรกจิดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ อยู่ในก ากับของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสวนสุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง  เป้าหมายหลักคือ มีความเป็นอิสระ        

ความคล่องตัวสูงและมีภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพ

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและ      

สังคมโลก และยังพรอ้มให้บริการวชิาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งเรายังสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม

ต่าง ๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เกดิการพัฒนาต่อสถานประกอบการและสังคม 
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การบริหารงานของวิทยาลัยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเครือข่าย         

ความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสรา้งเครอืข่ายในการรว่มมือทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวมถึง

การท างานหลังจบการศึกษา 

การเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งการท างาน ท าให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศให้กับ

บัณฑิตเพื่อน าความรู้ ความสมารถไปปรับใช้กับการท างานและพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการอย่าง

สมบูรณ ์

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลยัตน้แบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบตัิอย่างมืออาชีพ 

 

พันธกจิ (Mission) 

1. ให้การศึกษา )Educate(  

2. วิจัย )Research)  

3. บรกิารวิชาการ )Outreach)  

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม )Arts and Culture) 

 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซยีนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่

ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซยีนอย่างมีคุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การ

พัฒนาสถานประกอบการและสังคม 

 

เสาหลัก (Pillar)  

1. ทุนความรู้  (Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality( 

3. เครอืข่าย  (Partnership) 

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างทีด่ีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
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วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัตตินในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

 

อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมัน่คุณธรรม เป็นผูน้ าองคค์วามรู้สู่การปฏิบัต ิพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองคก์ร 

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

 

นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน 

 ด้านการปฏบิัติงาน 

 นโยบายด้านการปฏิบัติงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการบริหารจัดการแบบ

บูรณาการ โดยมุ่งเน้นความส าคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี ้ 

1. การให้ความส าคัญกับลูกค้าผู้ใช้บริการ (Customer Oriented) มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการ

ให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ตรวจสอบสถานะได้  การให้บริการด้วยความเต็มใจที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของ

ลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ ทั้งนีเ้พื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

2. การส่งเสรมิให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) มุ่งเน้นการพัฒนา

ด้านทักษะและการให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ  โดยการอบรม และการพัฒนาด้านการจัดการองค์ความรู ้ 

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติ และแกไ้ขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 

3. การให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (Employees Innovation) ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเขน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตามหน้าที่

และความรับผิดชอบ ทั้งด้านการวางแผน การด าเนินการ การตัดสินใจ การวิเคราะห์และประเมินผล รวมถงึ

การจัดท ารายงานผลการด าเนินการและการประเมินตนเองเบื้องต้น โดยยึดตามหลักธรรมาภิบาล 

 ด้านการบริหาร 

1. มีระบบการบริหารที่ชัดเจนสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาประเทศ  

2. มุ่งเน้นและให้ความส าคัญในการใช้หลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่

กับหลักขององคก์รแห่งการเรียนรู ้   

3. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
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ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. สรา้งกลไกที่สนับสนุนให้เกดิความคล่องตัวในการบรหิาร  

5. พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้รับบรกิาร 

6. เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรภายในให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

7. พัฒนาการบรหิารจัดการตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

8. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการสร้าง และด าเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน เพื่อสรา้งความร่วมมือทางวิชาการและกอ่ให้เกดิรายได้ 

 ด้านการประกนัคุณภาพ 

1. พัฒนาระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารการจัดการ

ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

2. ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพในทุกกิจกรรมที่ท า  

3. ให้ความรู้ และความคิดเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ดี (good practices) แกบุ่คลากร 

4. สนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการ P D C A (Plan Do Check Action)  

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

1. พัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงให้มาเป็นอาจารย์ 

และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

2. ส่งเสรมิให้บุคลากรสายวิชาการไดร้ับคุณวุฒริะดับปรญิญาเอก และส่งเสรมิให้เข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น และมีความก้าวหน้าในสาย

งาน 

3. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

4. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได้ 

5. สรา้งวัฒนธรรมขององคก์รให้เกดิคุณภาพชวีิต และความสมดุลระหว่างชีวติกับการท างาน 

6. สรา้งแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนกับบุคลากรที่สร้างผลงานให้วทิยาลัยตามความเหมาะสม  

7. พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีเจตคติ ค่านิยม ที่มุ่งเน้นคุณภาพ ความรู้

ความสามารถในการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ มีบุคลิกภาพที่งดงาม และมีจรรยาบรรณ

ตามวิชาชพี 

8. สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการอบรม 

ประชุม สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน  

ด้านเทคโนโลย ี

1. พัฒนาการบริหารจัดการโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อ

สรา้งระบบฐานข้อมูลที่สามารถเอือ้ต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (DSS)  
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3. ฐานข้อมูลที่น ามาใช้ต้องเป็น Single Data มีความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือ และทันสมัยเป็น

ปัจจุบัน  

ด้านการศึกษา 

1. มีการจัดท าหลักสูตรโดยเน้นถึงความต้องการของตลาดแรงงานเป็นหลัก โดยมีความร่วมมือใน

การรา่งหลักสูตรทัง้จากภาคอุตสาหกรรมและองคก์ารวิชาชีพ 

2. มีการจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานอุดมศึกษา โดยเน้นการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตอบสนองในการพัฒนาเป็นหลัก 

3. มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับสาขาวิชาในวิทยาลัย เพื่อให้ได้

นักศึกษาที่มีคุณภาพ และความต้องการที่จะเรียนในสาขาวิชานั้นๆจรงิ 

4. พัฒนาบัณฑติของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้มีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาให้เป็นไป

ตามคุณลักษณะที่พงึประสงค ์ส่งเสรมิทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านภาษา ภาษา และ

เน้นพัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับบัณฑติศึกษาให้เข้มแข็ง 

5. การสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตสื่อการสอนทุกรูปแบบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการทบทวน

เนือ้หาจากสื่อโสตทัศนศึกษาที่บันทึกไว้ใน Software และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

6. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนาการสอนด้วยการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อน าผลไ ป

พัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรยีนให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 

7. การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีความหลากหลายด้วยการบูรณาการ 

งานวิจัย งานบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สอดแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนโดย

ความร่วมมือจากภาคประชาชนและสถานประกอบการ 

8. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ภาคปฏิบัติและทฤษฎีที่กอ่ให้เกดิการพัฒนาผู้เรยีนเป็นหลัก 

9. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ด้านแรงงานของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ด้านการวิจัย 

 1. จัดท าแผนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของวิทยาลัย

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ และเหมาะกับสภาพชุมชน ท้องถิ่น

ปัจจุบัน 

2. มุ่งพัฒนาการวิจัยเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ เพิ่มคุณค่าและมูลคา่ รวมถงึการแก้ปัญหาสังคม 

 3. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถและการแข่งขัน

ประเทศ 

4. พัฒนาสร้างงานวิจัย เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการชุมชน การส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาสู่ เชงิพาณิชย์ และยกคุณภาพชวีิตของชุมชนและท้องถิ่น 

 

5. พัฒนาระบบและกลไกสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยออกไปสู่องค์กรภายนอก คือภาค
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ประชาชน องคก์รภาครัฐ องคก์รภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 

6. พัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการวิจัยให้ด าเนินไปตามแผน พร้อมทั้งสนับสนุน

ส่งเสรมิให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ในวารสารระดับชาติ นานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างองค์

ความรู้ใหม่ 

7. สรา้งเครอืข่ายความร่วมมือกับองคก์รทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการวิจัยและ

นวัตกรรม การลงทุนเพื่อการวจิัยรว่มกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึน้ 

8. สร้างระบบฐานข้อมูลการวิจัยให้เป็นแหล่งสืบค้นในการด าเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และ

จัดหาทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นแหล่งทุนในการท าวิจัย 

ด้านการบริการวชิาการ 

1. มีการจัดท าแผนงานที่ชัดเจนในการบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนที่ต้องการบรกิารวิชาการ  

2. มีระบบ วิธีการและหลักเกณฑ์ในการให้บริการวชิาการที่ชัดเจน 

3. มีคณะกรรมการด าเนินงาน ติดตามประเมินสัมฤทธิ์ผลการด าเนินการตามแผนไปพิจารณา 

ปรับปรุง บูรณาการเช่ือมโยงเข้ากับภารกิจอื่น ๆ 

4. มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมรว่มกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นโครงการระยะสั้น ระยะ

ปานกลางและระยะยาว โดยจัดระบบการฝึกอบรมแบบวิธีใหม่ ๆ เพื่อให้มีความหลากหลายและสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก 

5. การให้ชุมชนได้มีส่วนรว่มในการก าหนดบทบาทและทิศทาง ทั้งด้านวิชาการ ตลอดจนการน าไปสู่

การปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องเศรษฐกจิชุมชนสู่ความพอเพยีงอย่างยั่งยืน 

6. เชื่อมโยงบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการเพื่อชุมชน และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นโดยความร่วมมือจากชุมชนและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 

7. มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษา บริการวิชาการให้กับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ ทักษะ ประสบการณใ์ห้กับคณาจารย์ 

8. มีระบบประเมินผลการให้บริการวิชาการสู่สังคม เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงและน ามาใช้

วางแผนในการบรกิารวิชาการต่อไป 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการ

ด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

2. สืบสานและส่งเสริมสรางความรู ความเขาใจในคุณคาความส านึกความภูมิใจอนุรักษและ 

ถายทอดศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ  

3. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรม ที่ดีงามของไทยแก

นักศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทุกระดับ ทุกช้ันป รวมถึงการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรม

ใหผสมผสานและควบคูไปกับวิถีการท างานของกลุมบุคลากรในวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร

และนักศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
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ประเพณี เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในความเป็นไทยอย่างสม่ าเสมอ 

4. ปลูกฝังและสรา้งคา่นิยมความรักและภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทยเข้า

ไปสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนงานตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยอย่าง

สม่ าเสมอ 

ด้านการบริหารการจัดหารายได้สู่องค์กร 

1. มีการบรหิารจัดการรายได้และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กรมากขึ้นจาก

การหารายได้เป็นของตนเอง 

2. แสวงหาแหล่งทุนและรายได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และ  

ซัพพลายเชนมีความมั่นคงและช่วยเหลือตนเองได้ในด้านการเงิน 

3. พัฒนาขยายหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพให้พรอ้มเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านภาษา และวิชาการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยัง่ยนื  

ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย ตีพมิพ์เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การสรา้งเครอืข่ายความร่วมมือกับองคก์รและหน่วยงานภายนอก  

ยุทธศาสตรท์ี ่4 สรา้งการรับรูแ้ละการยกย่องในระดับนานาชาติ 

 

เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงาน 

1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ

สร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้ง

ธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ  

2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จรยิธรรมและความพอเพยีง โดยการพัฒนาหลักสูตรให้

มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความต้องการ

ตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียง

ส าหรับการสนับสนุนการเรียนรูข้องนักศึกษา  

3. สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบบริหาร

งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ให้เกดิทักษะด้านการวิจัย  

4. ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเปา้หมาย ให้

เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5. พัฒนาคุณภาพการจัดกจิกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง 

มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของศาสตร์ด้าน

การบรหิารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  
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6. พัฒนาการบรหิารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการด าเนินงาน พรอ้มทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของ

ประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

 

โครงสร้างวิทยาลัย 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบดี 

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

  

รองคณบดี  

ฝา่ยวิชาการ 

  

  

รองคณบดี 

ฝา่ยบริหาร 

  

  

รองคณบดี  

ฝา่ยกิจการนักศึกษา 

  

  

รองคณบดี  

ฝา่ยแผนงานฯ 

  

  

รองคณบดี  

ฝา่ยวิจัยและพัฒนา 

  

  หัวหน้าส านักงาน 

  

  
1.งานบริการการศึกษา 

1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

1.2 หลักสูตรและการสอน 

1.3 ทะเบยีนและประมวลผล

ขอ้มูล 

1.4 การรับเขา้ศึกษาต่อ 

1.5 ผลงานทางวิชาการ 

1.6 คุณวิฒปิริญญาเอก 

  

  

2. งานคลังและพัสด ุ

2.1 การเงิน งบประมาณ 

2.2 บัญชี 

2.3 พัสดุ 

2.4 สวัสดิการ 

  

  

1.งานบริหารงานทั่วไป 

1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 

1.2 ประชาสัมพันธ์ 

1.3 วิเทศสัมพันธ์ 

1.4 อบรมและพัฒนา 

1.5 IT 

1.6 อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ 

1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 

1.8 งานบุคลากร 

 

1.งานพัฒนางานวิจัย 

1.1 ผลิตผลงานวิจัย 

1.2 เผยแพรผ่ลงานวิจัย 

1.3 ผลิตวารสารวิชาการ 

1.4 บริการวิชากรแก่สังคม 

1.5 U-Ranking 

1.6 สถาบันวิจัยธุรกิจซัพ

พลายเชน  

  

อธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/

ประกันคุณภาพ 

1.1 วิเคราะห์แผนงานและ

งบประมาณ 

1.2 พัฒนาระบบและ

ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

1.3 ประกันคุณภาพ 

   

  

  

  

1.งานกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 

1.1 กิจการนักศึกษา 

1.2 บริหารและสวัสดิภาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

1.4 กองทุนกู้ยืม 

1.5 ศิลปวัฒนธรรม  

  

 2. งานบริการวิชาการ 

2.1 บริการวิชาการ 

2.2 งานหารายได้ 

  

  

สถาบันธุรกิจซัพ

พลายเชน 
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บทที่ 3 

นิยามศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1. การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มี

อยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร

สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้

องคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยมีความรูม้ี 2 ประเภท คอื 

ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ 

หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด  

มาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 

บางคร้ังจึงเรียกวา่เป็นความรูแ้บบนามธรรม 

ความรู้ท่ีชัดเจน (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่าน 

วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ

รูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการ

บรรลุเปา้หมายอย่างน้อย 4 ประการ ไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายของการ

พัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชุน เป็นหมู่คณะความเอื้ออาทร

ระหว่างกันในที่ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่  

1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรอืส าคัญต่องานหรือกจิกรรมของกลุ่มหรือองคก์ร 

2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 

3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรา้งความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 

4) การประยุกต์ใชค้วามรู้ในกจิกรรมงานของตน 

5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  

และสกัด“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 

6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด

ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก และเช่ือมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึน้ 

โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้ง

ความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่น ที่เข้าใจได้โดยทั่วไป (Explicit Knowledge) และ

ความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง 

(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของรา่งกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกจิกรรมที่คน

จ านวนหนึ่งท ารว่มกันไม่ใชก่จิกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
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2. การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ใน

ลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับ

มหาวิทยาลัย หรือระดับคณะและต้องเป็นผลงานที่ผา่นการกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมีบุคคลภายนอก

สถาบันรว่มเป็นกรรมการพิจารณาด้วย  

3. การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและ

เปรียบเทียบผลผลิต บรกิารและวิธีการปฏิบัติกับองคก์รที่สามารถท าได้ดีกวา่ เพื่อน าผลการเปรียบเทียบมา

ใช้ในการปรับปรุงองคก์รของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ  

4. การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ 

การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของ

สถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง

เดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองคป์ระกอบภายในระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมี

ความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ 

5. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการความ

รว่มมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น 

6. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุก

ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซยีน) 

7. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่ม

อาเซยีน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร ่

ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ  

8. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 

Asian Nations)มี 10 ประเทศ ได้แก ่บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 

และเวียดนาม 

9. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย

ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ

ในสาขานั้นๆ จากนอกสถาบันเจา้ภาพอย่างน้อยรอ้ยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมนิบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญใน

สาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่

น้อยกวา่รอ้ยละ 25  

10. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การน าเสนอ

บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด

ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
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ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยรอ้ยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญใน

สาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 25  

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการ

จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ใน

รูปแบบเอกสารหรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

11. งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการ

เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง 

วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

12. งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น

นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ

ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ 

อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ  

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

ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ  

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

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

13. แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ 

หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ

ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึก

เป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  

14. ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถงึ มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้ว

โดยมีหลักฐานเป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการ

ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ

ภายนอกมารว่มกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรอืน าเสนอ

ผู้วา่จ้างในการท าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรอืผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง

เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงาน

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ให้รายงานในลกัษณะของการเขยีนบรรณานกุรม หรือการเขยีนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อ

เจา้ของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพมิพ์เผยแพร่ผลงาน 

15. ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย 

หรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai – 

Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
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16. ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 

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

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

Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวชิาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

17. แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนด

ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกจิ เปา้ประสงค ์ผลการวิเคราะห์

จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่ง

ต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของ

การด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าเป็นแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

18. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทาง

การเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทาง

การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการของทรัพยากรที่ต้อง

จัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลคา่ของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่

ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวกับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้น

บังเกิดผล จากนั้น จึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จาก

แหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุน

สะสมของหน่วยงาน เงินบรจิาคจากหน่วยงานภายนอกหรอืศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วย

วิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการ

ด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์

ทางการเงินจะเทา่กับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

19. แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี 

เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 

โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จของโครงการหรอืกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก

หรือหัวหน้าโครงการงบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนิน

โครงการที่ชัดเจน 

20. พหุวิทยาการ หรอืสหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การ

ใช้องคค์วามรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตรห์รือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย และ

สังเคราะห์ขึ้นเป็นองคค์วามรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตรใ์หม่ขึ้น 
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หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลาย

ศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่ง

ผู้เรยีนสามารถพัฒนาความรู้องคค์วามรู้เป็นศาสตรใ์หม่ขึ้นหรอืเกิดอนุศาสตรใ์หม่ขึ้น  

ตัวอย่างหลกัสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย ์(วิศวกรรมศาสตร+์แพทย์ศาสตร์) 

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

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใชพ่หุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา 

(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้ งที่ 7/2549 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 

21. พิชญพิจารณ์ (Peer Review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้

ความสามารถและประสบการณ ์ซึ่งสามารถให้ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแกส่ถาบันอุดมศึกษาใน

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกส่ถาบันอุดมศึกษา 

22. ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถงึ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพื่อให้

ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ

เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถงึ สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี

การจัดองคก์ารหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  

23. สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หมายถงึ สาขาวิชา ตามคุณวุฒหิรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับ

ศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา  (Field of 

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

พฤศจิกายน 2554) หนังสือเวยีนที่ ศธ 0506(2) /ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 

24. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ

เทยีบเทา่ขึน้ไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรอืองคก์ารมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ หรอืองคก์ารกลางระดับชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า 

สภาวิชาชีพ)  

25. หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ

ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้ง

ภาครัฐ และเอกชน ธรรมที่ใชใ้นการบรหิารงานนีม้ีความหมายอย่างกวา้งขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมาย

เพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้ง

ปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซง

จากองคก์ารภายนอก เป็นต้น  
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หลักธรรมาภิบาลของการบรหิารกจิการบา้นเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา

ปรับใชใ้นภาครัฐมี 10 องคป์ระกอบ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของประเทศ

เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่

ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา 

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี 

การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ

สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด

ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน

ระยะเวลา ที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ

ต้องการของประชาชนผู้รับบรกิาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

และผลงาน ต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ

สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถงึความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปรง่ใส (Transparency) คอื กระบวนการเปดิเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อ

มี ข้อสงสัยและสามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถ

รูทุ้กขัน้ตอนในการด าเนินงานกจิกรรมหรอืกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนคติ ร่วมเสนอปัญหา

หรือประเด็นที่ส าคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม

กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา  

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 

ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางใหแ้กห่น่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) 

และภาคประชาชน ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบใน

การตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่ อผลการด าเนินงานที่ดี

ของส่วนราชการ  

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ

บรหิารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรภีาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย 

หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ

ฝึกอบรม และอื่นๆ  

10) หลักมุ่นมั่นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากลุ่มบุคคลที่ได้รับ

ประโยชน์ และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้ อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน

ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

26. อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

27. อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและ

การวิจัยและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลา

ท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2548) 

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้าง 

ที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระ

งานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่  

ในปีที่ประเมิน ดังนี ้ 

9-12 เดือน     คดิเป็น 1 คน 

6 เดือนขึน้ไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน   คดิเป็น 0.5 คน 

น้อยกวา่ 6 เดือน    ไม่สามารถน ามานับได้ 

28. อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร

หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงาน

ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลกัสูตรนัน้ มีคุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่

เปิดสอนไม่น้อยกวา่ 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ า

อยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้กรณี

บัณฑติอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพยีง 2 หลักสูตร เท่านั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินการเช่นเดียวกับการ

น าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

และเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบตามแบบฟอรม์ สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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29. แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการ

เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการในแต่ละ ช่วงเวลา 

แนวโน้มแสดงผลการด าเนินการของสถาบันตามล าดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลใน

อดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ)์ ทั้งนีใ้นทางสถติิ อาจจ าเป็นต้องแสดงจ านวนข้อมูลมากกว่านี้

เพื่อยืนยันแนวโน้ม ระยะห่าง ระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่น าเสนอ 

หากรอบเวลาสั้น ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบ

แนวโน้มที่ สื่อความหมายได้ชัดเจน 

30. การจัดการข้อร้องเรียน หมายถงึ การอธิบายกาจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญ ไม่ได้เน้นที่

ปรมิาณหรือจ านวนข้อร้องเรียน 

31. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถงึ ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่นไทย 
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บทที่ 4 

ระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การ

ด าเนินงานและการบรหิารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัด

การศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์

มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต 

นักศึกษา อาจารย์หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การ

ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่

หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 

3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่

เก่ียวข้องตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับอดุมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เก่ียวข้องกับคุณวุฒิ 

ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะ

ประเมินในลักษณะของพิชญพิจาณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้

ประเมิน เพื่อให้สามารถน าไปพิจารณาตามบรบิทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนใน

แต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใชใ้นการพิจารณา 

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

โดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตรที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตร

วิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้าน

บรหิารธุรกจิ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็น

ประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ 

ในการประกันคณุภาพ

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้
อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนนิงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ี

ก าหนด โดย สกอ.  

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ 

บัณฑิตศกึษา เกณฑ์ 12 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

- ผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย) 

 2 . 2  ก า ร ไ ด้ ง า น ท า ห รื อ

ผ ล ง า น วิ จั ย ข อ ง ผู้ ส า เ ร็ จ

การศึกษา  

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อสิระ 

- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 

3. นักศกึษา 3.1 การรับนักศกึษา  - การรับนักศกึษา 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา

นักศกึษา  

- การควบคุมการดูการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะ

แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ

การค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑิตศกึษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศกึษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

- อัตราการส าเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ

นักศกึษา 

4. อาจารย ์ 4. 1  การบ ริหารและพัฒนา

อาจารย์ 

- การรับและแตง่ตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- การบริหารอาจารย์ 

- การสง่เสริมและพัฒนาอาจารย ์

 4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ท่ีมีวุฒปิริญญาเอก 

- ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหนง่ทางวิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา

เอกท่ีได้รับการอา้งอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

องค์ประกอบ 

ในการประกันคณุภาพ

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้
อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนนิงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

- ความพงึพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร  

การเรียน การสอน  

การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวชิา 

ในหลักสูตร  

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลท่ีใช้ในการ

พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน

ศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 

- การพจิารณาอนุมัตหิัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อสิระ ในระดับบัณฑิตศกึษา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียน 

การสอน  

- การพจิารณาก าหนดผู้สอน 

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 

และ มคอ. 4 

  - การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ

ค้นควา้อิสระในระดับบัณฑิตศกึษา 

- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 

- ก า รจั ดก า ร เ รี ยนกา รสอน ท่ีมี ก า รฝึ กปฏิ บั ต ิ 

ในระดับปริญญาตรี 

- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตรี 

- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์

และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานให้มี

คุณภาพ ในระดับบัณฑิตศกึษา 

 5.3 การประเมินผู้เรียน  - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ

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

- การประเมินวทิยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดับ

บัณฑิตศกึษา 

 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุน  

การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี

ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

องค์ประกอบ 

ในการประกันคณุภาพ

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้
อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนนิงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพยีงพอและเหมาะสม

ตอ่การจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

องค์ประกอบที่  1  การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย

แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ

แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสรมิให้

สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานใน

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ต่างๆ พ.ศ. 2548 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การ

รับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษา ที่เปิดด าเนินการหลักสู ตรใหม่หรือ

หลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและ

ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตร ให้เป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้ เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับ

ปรญิญาตรจีะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์

ดังกล่าว 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : การบรหิารหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหต ุ

1. จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น

อาจารย์ประจ าเกินกว่า  1 

หลั ก สู ต ร ไ ม่ ไ ด้ แ ล ะประจ า

หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด

การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น

อาจารย์ประจ าเกินกว่า  1 

หลักสูตรไม่ได้ และประจ า

หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด

การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น

อาจารย์ประจ าเกินกว่า  1 

หลักสูตรไม่ได้ และประจ า

หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด

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 

 กรณหีลักสูตรปริญญาตรี ท่ีมีแขนงวิชา/

กลุ่มวิชาชีพก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ า

หลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุก

แขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตรโดยมีคุณวุฒิ

ครอบคลุมแขนงวชิา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 
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2. คุณสมบัติของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง

วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ผู้ ช่ ว ย

ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรง

หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิด

สอนอย่างนอ้ย 2 คน 

มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รห รื อ

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

หรืออาจารย์ผู้สอน 

มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รห รื อ

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

หรืออาจารย์ผู้สอน  

- 

3. คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ขึ้นไป ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 3 

คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน

จ านวนอย่างนอ้ย 3 คน 

- 

4. คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้สอน 

- 1. อาจารย์ประจ า หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี

คุณวุฒิปริญญาโท หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

นัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

2. มปีระสบการณ์ดา้นการสอน 

3. มปีระสบการณ์ในการท าวิจัย

ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

นัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

2. มปีระสบการณ์ดา้นการสอน 

3. มปีระสบการณ์ในการท าวิจัย

ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความท่ี 

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

ก าหนดว่าให้อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญา

เอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ

ปริญญาโท ได้แมจ้ะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจาก

ส าเร็จการศึกษา ท้ังน้ีภายในระยะเวลา 2 ปี นับ

จากวันท่ีเร่ิมสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะ

สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญา

เอกและเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์ท่ี

ป รึกษาวิทยานิพน ธ์  และอาจารย์ผู้ สอบ
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วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท และปริญญา

เอกได้ 

5. คุณสมบัติของอาจารย์

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

และอาจารย์ท่ีปรึกษาการ

ค้นควา้อิสระ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

1. เป็นอาจารย์ประจ าท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 

รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

นัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

2. มปีระสบการณ์ในการท าวิจัย 

ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา 

เพื่อรับปริญญา 

 

1. เป็นอาจารย์ประจ าท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

นัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

2. มปีระสบการณ์ในการท าวิจัย

ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา 

 

- การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงาน

หรือลาออกจากราชการ ดังนี้ 

 1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรซึ่งเกษียณอายุ

งานหรือลาออกจากราชการกลับเข้ามาท างาน

แบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการ

จ้างพนักงานมหาวทิยาลัย คือมีสัญญาจ้างท่ีให้

ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการก าหนด

ภาระงานไว้อย่างชัดเจนอาจารย์ดังกล่าว

สามารถปฏิ บัติหน้า ท่ี เ ป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

อาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจารย์

ผู้สอบวทิยานพินธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้ 

 2)“อาจารย์เกษยีณอายุงาน”สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีอาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้

ต่อไปจนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา หาก

นักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อน

การเกษยีณอายุ 

6. คุณสมบัติของอาจารย์

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

- 1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ

ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ยน อก ท่ี มี

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ

ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ยน อก ท่ี มี

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ. ศ. 2548 ข้อ 7.6  
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(ถ้ามี)  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 

และ 

2. มปีระสบการณ์ในการท าวิจัย

ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา 

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 

และ 

2. มปีระสบการณ์ในการท าวิจัย

ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถงึ บุคลากรท่ีมีความรู้

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่าง

ดีซึ่งอาจเป็นบุคลากรท่ีไม่อยู่ในสายวิชาการ

หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันโดยไม่

ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทาง

วิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากร

ประจ าในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้ เชี่ยวชาญ

เฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วมอาจเป็นบุคคลากรประจ าในสถาบันหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีความรู้ความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ 

เป็นท่ียอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับ

กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นเทียบได้ไม่

ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และ

วธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพล

เรือน และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

 ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ท่ี

ป รึกษาวิ ทยานิพน ธ์ ร่ วมอาจารย์ ผู้ สอบ

วทิยานพินธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ท่ีได้รับคุณวุฒิ

ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการตั้ งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปใน
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สาขาวิชาท่ีเปิดสอนสถาบัน อุดมศึกษาอาจ

แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ 

ไ ป โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง ส ภ า

สถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาให้รับทราบการแตง่ตัง้นัน้ดว้ย 

7. คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้สอบวทิยานพินธ์ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อาจารย์ประจ าและ

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน ท่ี

มี คุณ วุฒิ ป ริญญา เอกห รื อ

เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง

วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ร อ ง

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มปีระสบการณ์ในการท าวิจัย

ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าและ

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน ท่ี

มี คุณ วุฒิ ป ริญญา เอกห รื อ

เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง

วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ร อ ง

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มปีระสบการณ์ในการท าวิจัย

ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. การตีพิมพ์ เผยแพ ร่

ผ ล ง า น ข อ ง ผู้ ส า เ ร็ จ

การศึกษา 

- (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) ต้องเป็น

รายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการ

ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร 

(proceedings) หรือวารสารหรือ

สิ่งพิมพว์ชิาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ

เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการท่ีมี

กรรมการภายนอกมา ร่ วม

กลั่นกรอง (peer review) ซึ่งอยู่

ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ

อเิล็กทรอนิกส ์ 

 

วทิยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร สามารถ

ทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง

วชิาการได้ โดยพิจารณาจากปีท่ีได้รับสิทธิบัตร 

หรืออนุสิทธิบัตร ไมใ่ชปี่ท่ีขอจด 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหต ุ

9. ภาระงานอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศกึษา 

- วิทยานิพนธ์  

อาจารย ์1 คน ตอ่นักศกึษา 5 คน  

การค้นคว้าอสิระ 

อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 

คน หากเป็นท่ีปรึกษา ท้ัง 2

ป ร ะ เ ภ ท ใ ห้ เ ที ย บ สั ด ส่ ว น

นักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 คน 

เทียบเท่ากับนักศึกษาท่ีค้นคว้า

อสิระ 3 คน 

วิทยานิพนธ์  

อาจารย ์1 คน ตอ่ นักศกึษา 5 คน 

ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ. ศ. 

2548  

ข้อ 10 ก าหนดว่า อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็น

อาจารย์ท่ีปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตร

ใดมอีาจารย์ประจ าท่ีมีศักยภาพพร้อมท่ีจะดูแล

นักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 

10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงท่ีมี

ความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและเคร่ืองมือวิจัย

รวมท้ังผู้ท่ีด าเนนิโครงการวจิัยขนาดใหญ่ อย่าง

ตอ่เนื่องในการผลิตผลงาน 

10 .  อาจารย์ ท่ีป รึกษา

วิ ท ย า นิ พ น ธ์ แ ล ะ ก า ร

ค้นคว้ าอิ สระ ในระดั บ

บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  มี

ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

และสม่ าเสมอ 

 ควรมีอย่างน้อย 1  เร่ืองในรอบ 

5 ปี  โดยนับรวมปีท่ีประเมิน 

ควรมีอย่างน้อย 1  เร่ืองในรอบ 

5 ปี  โดยนับรวมปีท่ีประเมิน 

เป็นเจตนารมย์ ท่ีประสงค์ ให้มีการพัฒนา

งานวจิัยอย่างสม่ าเสมอ 

11. การปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะ เ วล า ท่ี

ก าหนด 

ตอ้งไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุง

ให้ เส ร็จและอนุมัติ /ให้ความ

เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใชง้านใน

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง

ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้

ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ โ ด ย ส ภ า

มหาวิทยาลัย /สถาบันเพื่อให้

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง

ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้

ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ โ ด ย ส ภ า

มหาวิทยาลัย /สถาบันเพื่อให้

- 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหต ุ

ปีท่ี 6) 

หมายเหตุ  

ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 

ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ

หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 

8 

หลักสูตรใชง้านในปท่ีี 6) หลักสูตรใชง้านในปท่ีี 6) 

 

รวม เกณฑ ์3 ข้อ เกณฑ ์11 ข้อ เกณฑ ์11 ข้อ  
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ 

เกณฑก์ารประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 

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

ถอืว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผา่น” (คะแนนเป็น ศูนย์) 

หลักฐานเอกสารท่ีต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 

 1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2. หนังสือน าที ่สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถา้มี) 

3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก 

สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

  ตาม คูม่อืการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 4 กรกฏาคม 2559 

จาก ส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา 

ประเด็น ค าชีแ้จง/ค าอธบิายเพิ่มเติม 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรตลอดระยะ เวลาที่ จั ด

การศึกษาตามหลักสูตร  ค าว่ า

“ตลอดระยะเวลา” 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการ

ประชุมคร้ังที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลานั้น ควร

ดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค า

ว่า “ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การ

ลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการ

แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หากได้มีการ

สรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย

โดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่า

มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ

ใ นสาข าที่ ต ร งหรื อสั มพั น ธ์ กั บ

สาขาวิชาที่เปดิสอน 

 การพิจารณาว่าคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตร

นั้นหรอืไม่ ให้พิจารณาการแบ่งสาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ 

UNESCO 

 กรณีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการ

และประสบการณก์ารท างานวิจัยด้วย 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประเด็น ค าชีแ้จง/ค าอธบิายเพิ่มเติม 

ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑติศึกษา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 10.1 ระบุไว้ว่า “อาจารย์

ประจ า 1 คนให้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญา

โทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์

ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 

10 คน” ในทางกฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นผู้มี

อ า น า จ สู ง สุ ด ข อ ง ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ดั ง นั้ น  ห า ก

สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าอาจารย์มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแล

นักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้เสนอสภาสถาบันอุดมศึกษา

พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายไป แต่ทั้งนี้อาจารย์ประจ า 1 

คนจะดูแลนักศึกษาในฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ไม่เกิน 

10 คน และการขยายจ านวนนักศึกษาในกรณีนี้ใชไ้ด้เฉพาะกรณี

วิทยานิพนธ์เท่านั้นไม่นับรวมการค้นควา้อิสระ 

 การนับภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นับเฉพาะ

ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก โดยมีสัดส่วนอาจารย์ที่

ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน 

 การนับภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ก าหนดสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คน ต่อ

นักศึกษา 15 คน 

 การนับภาระงานของอาจารย์ให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบยีน

รายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระรวมทั้งรักษา

สถานภาพเทา่นั้น 

การด าเนินงานให้เป็นไปตาม 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพือ่การ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการ

ประชุมครั้งที่  7/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีมติ

เห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัว

บ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ หลักสูตรและ

การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ) ของ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ

มาตรฐาน มาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ 

“ไม่ผา่น” การก ากับมาตรฐาน 

 การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประเด็น ค าชีแ้จง/ค าอธบิายเพิ่มเติม 

คุณวุฒิ ขอให้ยึดตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่ อ ง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 3 ระบุว่า 

“ให้ถือว่าตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

จ า น วน  1 2  ตั ว บ่ ง ชี้  เ ป็ น เ พี ย ง แน วทา ง เ ท่ า นั้ น  โ ด ย

สถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระใน

การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใชใ้นการติดตามประเมิน 

และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด 1 – 

6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิต

บัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา

สถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถ

เสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ 

หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็

สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้

น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการ

ปรับปรุงหลักสูตรครัง้ต่อไป” 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที่  2  บัณฑิต 

พันธกจิที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คอื การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้ผูเ้รียนมีความรูใ้นวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษา

จะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถ

ประยุกต์ใชค้วามรู้ เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและ

ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณข์องสถาบันอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการ

ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษา

ที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้

สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่

ก 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 าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2559  (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ .2 ซึ่ง

ครอบคลุมผลการเรียนรูอ้ย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง

ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมอง

ของผู้ใชบ้ัณฑติ 

เกณฑ์การประเมิน : 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑติ (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการค านวณ : 

 

 คะแนนที่ได้   = 

 

ข้อมูลประกอบ : 

จ านวนบัณฑติที่ได้รับการประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษา 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

 1. ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า

หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้

ประกอบการประเมิน 

 2. กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ  

 3. ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต 

อาจไม่ถึงรอ้ยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่ เป็นนักศึกษาชาว

ไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจาก

นักศึกษาไทยจ านวน 10 คนเป็นฐานที่ 100%  

 

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 

 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  :  (ปรญิญาตรี) รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน1 ป ี

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

บัณฑติปรญิญาตรทีี่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพเิศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่

ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อ

เทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณี การท างานสุจริตทุก

ประเภทที่สามารถสรา้งรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลีย้งชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพเิศษหรอืภาคนอกเวลา ให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลัง

ส าเร็จการศึกษาเทา่นั้น 

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงคา่รอ้ยละของบัณฑติปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 100 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ปีตามสูตร  

 

 

 

การค านวณค่าร้อยละนีไ้ม่น าบัณฑติที่ศึกษาตอ่เกณฑท์หาร อุปสมบท และบัณฑติที่มีงานท าแล้วแต่

ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 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 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

 1. กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาส าหรับ

หลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้ส าเร็จ

การศึกษาแล้ว 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ ได้รับการ

ตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี :  ปีปฏิทิน 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) 

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. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได ้= 

 

 

 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีมิพห์รือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท 
 

X 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

ตอ่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

X 5 
40 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ   

การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า

เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 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) หรือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 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 หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.80 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 

 

ผลงานสรา้งสรรคท์ุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคป์ระกอบไมน่้อยกวา่ 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรว่มพิจารณาด้วย 

หมายเหตุ : 

1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์รว่มกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมิน

นั้นๆ  

3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 

 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

 1. การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการ

ตีพมิพ์ผลงานในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 

 2. กรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ./ระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวาสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องแจ้งให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบด้วย จึงจะสามารถนับผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ทั้งนี ้

ประกาศฉบับดังกล่าวสามารถน ามาใช้ได้ถึง 

วันที ่20 ตุลาคม 2559 และใช้ได้เป็นการเฉพาะสถาบันเทา่นั้น
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : (ปรญิญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการ

ตีพมิพ ์หรือเผยแพร่   

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 2559 (1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

การศึกษาในระดับปรญิญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้าคิดอย่างเป็นระบบวิจัย 

เพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้ เพื่อ

จัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ

ปรญิญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตาม

สูตร 

 

 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 คะแนนที่ได้ =  

 

 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีมิพห์รือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก 
 

X 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

ตอ่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

X 5 
80 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ

การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า

เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 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) หรือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ 

ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 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 หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.80 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 

 

ผลงานสรา้งสรรคท์ุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคป์ระกอบไมน่้อยกวา่ 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรว่มพิจารณาด้วย 

หมายเหตุ : 

1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์รว่มกันและนับในตัวบ่งชีน้ีแ้ล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ

ประเมินนั้นๆ  

3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 

 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

 1. การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการ

ตีพมิพ์ผลงานในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 

 2. กรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ./ระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวาสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องแจ้งให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบด้วย จึงจะสามารถนับผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ทั้งนี ้

ประกาศฉบับดังกล่าวสามารถน ามาใช้ได้ถึง 

วันที ่20 ตุลาคม 2559 และใช้ได้เป็นการเฉพาะสถาบันเทา่นั้น
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกัน

คุณภาพนักศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบ

ที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา  และ

การส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนา ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้

นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 และส าหรับหลักสูตร

ระดับบัณฑติศึกษามีทักษะการวจิัยที่สามารถสรา้งองคค์วามรู้ได้ 

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

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

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

technology skills) 

ทักษะส าคัญท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 

1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical 

thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสรา้งสรรค์ (innovation and creativity) (3) การสื่อสาร

และความร่วมมือกัน (communication and collaboration) 

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ  สื่อ  และเทคโนโลยี  ( information, 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) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and 

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

รับผดิชอบ และความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและรับผดิชอบต่อ

สังคม (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 : การรับนักศึกษา  
 

ชนิดของตวับ่งชี ้: กระบวนการ 
 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้: 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขา้ศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพืน้ฐานของความส าเร็จ แต่ละหลักสูตร

จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติ ของนักศึกษาที่

สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส 

ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล 

หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน 

และมีเวลาเรียนเพยีงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1) การรับนักศึกษา 

2) การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ท่ีท าให้ได้นักศึกษาท่ีมคีวามพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด          

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 

-มี ร ะ บ บ  มี

กลไก 

-ไม่มีการน า

ร ะ บบก ล ไ ก

ไ ป สู่ ก า ร

ป ฎิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มี ร ะ บ บ  มี

กลไก 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่ ก าร

ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ 

กระบวน 

- ไ ม่ มี ก า ร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

-  มีการปรับปรุง/

พัฒนา/กระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนา /บู รณาการ

กระบวนการจากผล

การประเมนิ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมนิ 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมนิ 

-มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มแีนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมี

หลั กฐานเ ชิ งประจั ก ษ์

ยืนยัน  และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมินสามารถ

ให้เห็นผลอธิบายการเป็น

แนวปฏิบัติท่ีดีไดช้ัดเจน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

 1. ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ดูเจตนารมณ์

ของหลักสูตร ว่าต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร และจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะศึกษา

ในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ได้ระบุถงึปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 : การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา   

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม

ทางการเรียนแกน่ักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรูร้ะดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการ

ลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ

ทั้งกจิกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี ที่มีจิตส านึกสาธารณะ 

มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการ

ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่

ส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็น ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรกึษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

2) การควบคุมดูแลการให้ค าปรกึษาวิทยานิพนธ์ แกบ่ัณฑติศึกษา 

3) การพฒันาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของ

ผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อ

การประกอบอาชีพในอนาคต 

เกณฑ์การประเมิน : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด          

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 

-มี ร ะ บ บ  มี

กลไก 

- ไ ม่ มี ก า รน า

ระบบกลไกไปสู่

ก า ร ป ฎิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ 

กระบวนการ 

-ไม่มีการปรับปรุง/

พั ฒ น า

กระบวนการ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มี ผ ลจากกา ร

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

- 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 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

0 1 2 3 4 5 

เป็นรูปธรรม รูปธรรม 

 - มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี

โ ด ย มี ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง

ประจักษ์ ยืนยัน และ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ ต ร ว จ

ประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็น

แนวปฏิบัติท่ีดีไดช้ัดเจน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3 : ผลที่เกดิกับนักศึกษา  

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน  มีอัตราการคงอยู่ของ

นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพีงพอใจต่อหลักสูตร 

และผลการจัดการข้อรอ้งเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็น ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1) การคงอยู่ 

2) การส าเร็จการศึกษา 

3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อรอ้งเรียนของนักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีการ

รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

- มีการรายงาน

ผลการด าเนินงาน 

ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การด าเนินงานครบ

ทุ ก เ รื่ อ ง ต า ม

ค าอธิบายในตัวบ่งชี ้

- มีการรายงานผล

การด าเนินงานครบ

ทุ ก เ รื่ อ ง ต า ม

ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงาน ท่ีดีขึ้น

ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การด าเนินงานครบ

ทุ ก เ รื่ อ ง ต า ม

ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน

ทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานครบทุกเรื่อง

ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี ้

- มีแนวโน้มผลการ

ด า เ นิ นงานท่ี ดี ขึ้ นใน 

ทุกเรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานท่ี 

โดดเด่น เทียบเคียงกับ

หลักสูตรน้ันในสถาบัน

กลุ่มเดียวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์

ยืนยัน และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมินสามารถ

ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น

ผลการด า เ นิ นการท่ี 

โดดเดน่อย่างแท้จรงิ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

 1. “การจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญ ไม่ได้เน้นที่

ปรมิาณหรือจ านวนข้อร้องเรียน 

 2. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวน

ที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งที่ 3.1 และ 3.2 

 3. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คดิจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุน่ ลบด้วยจ านวนนักศึกษาที่

ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาใน

ระดับบัณฑติศึกษา คดิเป็นร้อยละของจ านวนที่รับเขา้ในแต่ละรุน่ที่มีบัณฑติส าเร็จการศึกษาแล้ว 

 4. การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแตล่ะรุน่  

 

 ตัวอยา่งการค านวนหลักสูตร 4 ป ี 

ปีการศึกษา 
จ านวนรับเข้า

 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 
จ านวนทีล่าออกและคัดชื่อออก 

สะสมจนถงึสิน้ปีการศึกษา 2558 
2556 2557 2558 

2553  ×    

2554   ×   

2555    ×  

 

อัตราการส าเร็จการศึกษา =  x 100 

    
อัตราการคงอยู่ = - x 100 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที่  4  อาจารย์ 

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน 

การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารยท์ี่มีคุณภาพเหมาะสมมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบรบิท

ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กร และการ

ปฎิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบายแผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการ

ด าเนินงาน เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ก าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผน 

และการลงทุนงบประมาณ และทรัพยากร เพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา

ที่รับเข้าในหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมี

ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และ

ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

องคป์ระกอบด้านอาจารย์เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ และ

ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

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 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ เร่ิมต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ

อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก

อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์โดยการก าหนดนโยบายแผนระยะ

ยาวเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่

ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการ

วางแผน และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกจิกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และ

การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2) ระบบการบรหิารอาจารย์ 

3) ระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานท้ังหมด ท่ีท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในด้านวุฒิการศึกษาและ

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 

-ไ ม่ มี ก า ร น า

ระบบกลไกไปสู่

ก า ร ป ฎิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ 

กระบวนการ 

- ไ ม่ มี ก า ร

ปรั บปรุ ง /พัฒนา

กระบวนการ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

- 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 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมนิ 

- มีผลการปรับปรุง 

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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0 1 2 3 4 5 

เป็นรูปธรรม - มีแนวทางปฏิบัติท่ีด ี

โ ด ย มี ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง

ประจักษ์ยืนยัน และ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ ต ร ว จ

ประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็น

แนวปฏบัิติท่ีดีไดช้ัดเจน 

 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

 1. การบรหิารและการพัฒนาอาจารย์ให้หมายถงึ อาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านั้น 

 2. กรณีผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการให้ดูจากรายชื่อ  ผู้วิจัยที่

ปรากฏในสัญญาว่าจ้าง 

 3. พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิน้สุดปีการศึกษานั้นๆ โดยไม่

ต้องน าระยะเวลาในการประจ าหลักสูตรมาพิจารณา 

 4. กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุด

เดียวกัน การนับผลงานวิชาการสามารถนับได้ทัง้ 2 หลักสูตร 

 5. กรณีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าที่อยู่คนละคณะ / สถาบัน ให้พจิารณาดังนี้ 

 - ในระดับหลักสูตรให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่ท าหน้าที่อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

 - ในระดับคณะ ให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจ าสังกัดคณะนั้น 

 - ระดับสถาบัน ให้นับเป็นผลงานเดียว แต่ถา้อยู่คนละสถาบันก็นับตามสถาบันที่สังกัดของทุกคน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2 : คุณภาพอาจารย์  

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

การส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเและเพียงพอ 

โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ

การผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้า ในการผลิตผลงาน

ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 

1) รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

2) รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4) จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 

TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก  

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการ

ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองคค์วามรู้ ดังนั้นหลักสูตรจงึควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒทิาง

การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือ

จุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ  
 

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงคา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0–5 

หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

รอ้ยละ 20 ขึน้ไป 

หลักสูตรระดับปรญิญาโท 

คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

หลักสูตรระดับปรญิญาเอก  

คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = 

รอ้ยละ 100 
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สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

 

หมายเหตุ : 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒทิี่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน

รอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช่คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี

คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรท้ังหมด 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒปิริญญาเอก 
X 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2559  (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

สถาบันอุดมศึกษาถือ เป็นขุมปัญญาของประ เทศ  และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง

ส่ง เสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา

ตา่งๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหา และพัฒนาประเทศ การด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกจิของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงคา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง  0 

–  5 

หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

หลักสูตรระดับปรญิญาโท 

คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

หลักสูตรระดับปรญิญาเอก 

คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 100 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ ได้ 

=  

 

 

 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรท้ังหมด 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน  2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อ

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  เป็นผลงานที่มีคุณค่า

สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ทัง้เชิงวิชาการ และการแข่งขันของประเทศผลงานทาง

วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองคก์ารระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการต าราหรอืหนังสือที่ใชใ้นการขอผลงานทาง

วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสรา้งสรรคต์่างๆ โดยมี

วิธีการคิดดังนี้  

เกณฑ์การประเมิน : 

หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปรญิญาโท 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 

หลักสูตรระดับปรญิญาเอก 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ :  

1. ค านวณคา่รอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ ได้ 

=  

 

ก าหนดระดับ

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรท้ังหมด 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
X 5 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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คุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณา 

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที ่2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ 

ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 

2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและ

แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ

ตีพมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า

ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 

- ผลงานคน้พบพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ต าราหรอืหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ต าราหรอืหนังสือที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพมิพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่

ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรา้งสรรคท์ี่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ 

0.40 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.80 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 

 

ผลงานสรา้งสรรคท์ุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคป์ระกอบไมน่้อยกวา่ 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรว่มพิจารณาด้วย 
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จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 

Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) 

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 

ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมาก ย่อมแสดงให้

เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ  

การค านวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรยีบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไปรวมทั้ง 

การอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติ หรอืระดับ

นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจารณาผลการ

ด าเนินงาน 5 ปี ย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน  

เกณฑ์การประเมิน : 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ ก าหนดให้

เป็น คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึน้ไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้

เป็น คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึน้ไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้

เป็น คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึน้ไป 
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สูตรการค านวณ :  

1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

   = 

 

 

2. แปลงคา่ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5  

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ ประจ าหลักสูตร 

ถ้าอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีจ านวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ใน

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

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

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

2014 เทา่กับ 15 บทความ และจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ 

2) ในจ านวนนีม้ีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง

และมีบทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 คร้ัง 

ดังนั้น อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

 

 

 

 

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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ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3 : ผลท่ีเกิดกับอาจารย์  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ ์

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน

นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหาร

หลักสูตร 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1) การคงอยู่ของอาจารย์ 

2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีการ

รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

- มีการรายงาน

ผลการด าเนินงาน 

ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การด าเนินงานครบ

ทุ ก เ รื่ อ ง ต า ม

ค าอธิบายในตัวบ่งชี ้

- มีการรายงานผล

การด าเนินงาน 

ครบทุกเรื่องตาม

ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงาน ท่ีดีขึ้น

ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การด าเนินงานครบ

ทุ ก เ รื่ อ ง ต า ม

ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน

ทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานครบทุกเรื่อง

ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี ้

- มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุก

เรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานท่ี 

โดดเด่นเทียบเคียงกับ

หลักสูตรน้ันในสถาบัน

กลุ่ มเดี ยวกั น โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์

ยืนยัน และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมินสามารถ

ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น

ผลการด า เ นิ นงานท่ี 

โดดเดน่อย่างแท้จรงิ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

 1. ในการพิจารณาประเด็น ความพึงพอใจของอาจารย์ ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คนที่ได้ท าหน้าที่ประจ าหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้ด าเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ ในตัวบ่งชี้ที่ 4.1  

 2. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวา่มีการเปลี่ยนแปลง

ในแต่ละปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดด าเนินการ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที่ 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) การประเมินผู้เรียนระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร 

ประกอบด้วย หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับ

การก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 

และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้น

นักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสรมิทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคป์ระกอบนีพ้ิจารณาได้จากตัวบ่งชีด้ังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรยีน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 : สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป ีแต่ผู้บริหารต้องรับผดิชอบในการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชา

ต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร

จัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการ

ของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ท้ังนี้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีการควบคุมมาตรฐานของหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับลักษณะและระดับของหลักสูตรโดยปริญญาโทเน้น

ความสามารถในการท าวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกเน้นความสามารถในการใช้การวิจัยเพื่อสร้างองค์

ความรู้ใหม่ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความ

ต้องการของประเทศ 

เกณฑ์การประเมนิ : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด          

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 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ 

กระบวนการ 

- ไมม่กีารปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

-  มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบกลไก

ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น

รูปธรรม 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

0 1 2 3 4 5 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีด ี

โ ด ย มี ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง

ประจักษ์ยืนยัน และ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ ต ร ว จ

ประ เมิ นสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็น

แนวปฏบัิติท่ีดีได้ชัดเจน 

 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

 1. การตีความกรณหีลักสตูรมคีวามทันสมัยและสอดคลอ้งกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

หรือไม ่ควรดูที่เนือ้หาสาระรายวิชาที่เปิดสอนวา่ทันสมยั เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง ของโลกหรือไม ่
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  : การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน  

ชนิดของตวับ่งชี้ :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้:  

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา  โดยค านึงถึงความรู้ความ

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนใน

วิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ท้ังนี้ 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า

อิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นควา้อิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาส 

และการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้

ค าปรกึษาวิทยานิพนธ์การค้นควา้อิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์การค้นคว้า

อิสระการสอบป้องกัน และการเผยแพรผ่ลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ 

ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการ

ดูแลสุขภาพฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรูไ้ด้ตลอดเวลาและ

ในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกดิการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ใน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐานการเรยีนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1) การก าหนดผู้สอน 

2) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การ

จัดการเรียนการสอน 

3) การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4) การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ

สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

5) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มี

ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

6) การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์

ผลงานในระดับบัณฑติศึกษา 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานท้ังหมด ท่ีท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน 

การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน :  

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด          

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล

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 ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ 

กระบวนการ 

- ไ ม่ มี ก า ร

ปรับปรุ ง /พัฒนา

กระบวนการ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

-  มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบกลไก

ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ี

ดี  โ ดยมี หลั กฐาน 

เชิงประจักษ์ยืนยัน 

แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร

ผู้ ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น

สามารถให้ เหตุผล

อธิบายการเป็นแนว

ปฏบัิติท่ีดีไดช้ัดเจน 

 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

 1. ประเด็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมไม่จ าเป็นต้องเป็นโครงการเดียวกับที่อยู่

ในแผนบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แต่ให้ดูเจตนารมณ์ว่าเกิดผลการเรียนรู้  บรรลุตาม

เปา้หมาย 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  :  การประเมินผู้เรยีน  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :   

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คอื การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศ

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

หลากหลายให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) 

และมีวิธีการให้ขอ้มูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแกไ้ขจุดออ่นหรอืเสรมิจุดแข็งของตนเอง

ได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา  ส าหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นควา้อิสระที่มีคุณภาพด้วย 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1) การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ .5 

มคอ.6 และ มคอ.7) 

4) การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑติศึกษา 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของ

ผลการด าเนินงานท้ังหมดท่ีสะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้

ข้อมูลท่ีช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์การประเมิน : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด          

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 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ 

กระบวนการ 

- ไ ม่ มี ก า ร

ปรับปรุง /พัฒนา

กระบวนการ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

-  มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบกลไก

ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมนิ 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีด ี

โ ด ย มี ห ลั ก ฐ า น

ประจักษ์ยืนยัน และ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ ต ร ว จ

ประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็น

แนวปฏิบัติท่ีดีไดช้ัดเจน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4 :  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ

หลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

เกณฑ์การประเมิน : 

มีการด าเนินงานข้อ 1-5 ไม่ผ่านทุกข้อ หรือผลการด าเนินงานผ่านน้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0  

มีการด าเนินงานข้อ 1-5 ผ่านทุกข้อ และมีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่ง ชี้ผลการ

ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50  

มีการด าเนินงานข้อ 1-5 ผ่านทุกข้อ และมีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99 ของ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ  4.00 

มีการด าเนินงานข้อ 1-5 ผ่านทุกข้อ และมีการด าเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ  4.50 

มีการด าเนินงานข้อ 1-5 ผ่านทุกข้อ และมีการด าเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ  4.75 

มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน

เท่ากับ 5  

 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

 1. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มี ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ

ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 

2558 ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 

 ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชารายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในลกัษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษา

สามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหวัข้อรายละเอียดใหเ้หมาะสมกับบรบิทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้
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ทั้งนี ้ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งชี ้

เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม 

ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ ระบุไว้ในหมวด 1 – 6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบท

และวัตถุประสงคใ์นการผลิตบัณฑิต ทั้งนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ใน

ระหว่างที ่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ไดแ้ล้วเสร็จ ให้ใชต้ัวบ่งชี้เดิมก่อน ได้ หรอื

หากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนดตวับ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณี หลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้

ใหม่ ให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ในการปรับปรุงหลักสูตรครัง้ต่อไป” 

 2. ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ 

ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน ค าว่า “อาจารย์ใหม่” ให้หมายถึง อาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่าที่มา จากหลักสูตร / ภาควิชาอื่นก็ถือ

ว่าเป็นอาจารย์ใหม่ 

 3. ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / 

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มี

บัณฑติไม่ต้องประเมินประเด็นนีแ้ต่หากเป็นหลักสูตรปรับปรุง ต้องประเมินประเด็นนีด้้วย 
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องค์ประกอบที่  6    สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการด าเนินการบริหารหลักสูตรจะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้ซึ่งประกอบด้วยความพรอ้มทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความ

พร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด 

การบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่น ๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้

นักศึกษาสามารถเรียนรูไ้ด้อยา่งมปีระสิทธภิาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่ก าหนดตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

และอาจารย์ 

องคป์ระกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจ้ะพิจารณาได้จาก 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1  :  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่งอ านวย

ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียน การสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 

สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นแหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมี

ปรมิาณเพยีงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งานทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1) ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

2) จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมดท่ีสะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอน และ

ส่งผลให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนรู้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
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เกณฑ์การประเมิน : 

0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 

- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด          

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล

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 ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ 

กระบวนการ 

- ไ ม่ มี ก า ร

ปรับปรุ ง /พัฒนา

กระบวนการ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

-  มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมิน 

- มี ผ ลจ ากกา ร

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมนิ 

- มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย

มีหลั กฐานเชิ งประจักษ์

ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ

ประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติท่ี

ดไีดช้ัดเจน 

 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

 1. ให้หลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตรให้ชัดเจน ไม่ต้องพิจารณา สิ่ง

สนับสนุนทั่วไป เช่น ห้องเรียน เครื่องฉาย LCD เป็นต้น 
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บทที่ 5 

ระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ 

ระดับคณะ ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับ

คณะจ านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบในการ 

ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก

หลักสูตรที่คณะรับผดิชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทยีบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

1.5 การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตรี เกณฑม์าตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 กจิกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี เกณฑม์าตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

เกณฑม์าตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรา้งสรรค์ 

เ งิ นสนับสนุนงานวิจั ยและงาน

สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

และนักวจิัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ 

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

3. การบรกิารวิชาการ 3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม เกณฑม์าตรฐาน 6 ข้อ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เกณฑม์าตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบรหิารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 

และเอกลักษณข์องคณะ 

เกณฑม์าตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

เกณฑม์าตรฐาน 5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่  1   การผลติบัณฑิต 

พันธกจิที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คอื การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้ผูเ้รียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุค

ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกจิดังกล่าวจึงเกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่

ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร

จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กจิกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  :  ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต ในหลักสูตรที่

คณะรับผดิชอบ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คา่เฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผดิชอบ 

สูตรการค านวณ : 

 

คะแนนที่ ได้  = 

 

หมายเหตุ :  

หลักสูตรที่ ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้น มาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้อง

รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

 1. ในการค านวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องน ามาค านวณทั้งตัว  

ตั้งตัวหาร 

 2. ทุกหลักสตูรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้วา่จะเป็นหลักสูตรที่ขอปดิด าเนินการแลว้แต่ยังมี

นักศึกษาคงค้างอยู่) ให้น ามาค านวณด้วยทัง้ตัวตัง้และตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องเทา่นัน้

 
ผลรวมของคา่คะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 

 
จ านวนหลักสตูรทัง้หมดที่คณะรับผดิชอบ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2 :  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  

และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกจิส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง

การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ  หรือจุดเน้นของ

หลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงคา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม   

5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม   

5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ :  

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

คะแนนที่ได ้ = 

 

 

 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมด 

 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 

X 5 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกที่

ก าหนด 

ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปรญิญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒทิี่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน

รอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี

คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

IQA : College of Logistics and Supply Chain (CLS) 

106 

คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3 :  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์

ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น

สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกจิ 

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงคา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที ่ด ารงต าแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที ่ด ารงต าแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  =  

 

 

 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมด 

 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 5 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4 :  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2559  (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คอื สัดส่วนของนักศึกษาต่อ

อาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน  รวมทั้งมีความ

เช่ือมโยงไปสู่การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต 

ดังนั้น คณะจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงไม่เกิน

จ านวนเหมาะสม 

เกณฑ์การประเมิน : 

 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  

เป็นคะแนน 5  

 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ ค านวณหาค่า

ความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความ

แตกต่างมาพิจารณาดังนี้  

 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่  

รอ้ยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  

 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ 

ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตร

นั้นๆ 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : 

1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา

รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ 

ดังนี้ 

SCH = Σnici 

เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

     Ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อปี (FTES) = 

 

 

 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตร ี

1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

2.กลุ่มมสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ายภาพ 

3.ก ลุ่ ม ส า ข า วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปรญิญาตรี+FTES ระดับบัณฑติศึกษา 

= FTES ระดับปรญิญาตรี+(2 x FTES ระดับบัณฑติศึกษา) 

= FTES ระดับปริญญาตรี+(1.8 x FTES ระดับ

บัณฑติศึกษา) 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษา 

เต็มเวลาตอ่อาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตรส์ุขภาพ  8:1 

2. วิทยาศาสตรก์ายภาพ  20:1 

3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20:1 

4. สถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง 8:1 

5. เกษตร ป่าไม้และประมง  20:1 

6. บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์  

25:1 

7. นิติศาสตร์ 50:1 

8. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ 30:1 

9. ศิลปกรรมศาสตร/์วิจติรศิลป์ และประยุกตศ์ิลป 8:1 

10. สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์ 25:1 

 

 

 

 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

 จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปรญิญานั้นๆ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

สูตรการค านวณ : 

1) ค านวณหาคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคดิเป็นค่ารอ้ยละ ตามสูตร 

2) น าคา่รอ้ยละจากขอ้ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี ้

2.1) คา่รอ้ยละที่น้อยกวา่หรือเทียบเท่ากับรอ้ยละ 0  คดิเป็น 5 คะแนน 

  2.2) คา่รอ้ยละที่มากกว่าหรอืเทียบเทา่กับร้อยละ 20  คดิเป็น 0 คะแนน 

  2.3) คา่รอ้ยละที่มากกว่ารอ้ยละ 10 แต่น้อยกวา่รอ้ยละ 20 ให้น ามาคดิคะแนนดังนี้ 

 

คะแนนที่ได้  = 

 

ตัวอย่างการค านวณ : 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน

สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ =  24  

 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน     = รอ้ยละ - 4 ได้คะแนน 5 คะแนน 

 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน

สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 

 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =  = รอ้ยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 

 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน

สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28 

 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =    = รอ้ยละ 12 

 

 

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

 4 

 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจรงิ – สัดส่วนจ านวนนกัศึกษา

เต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน 
 

X 100 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน 

5 - 
 (คา่รอ้ยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 

 
 4 

 
24 - 25 

X 100 
25 

 
32 - 25 

X 100 
25 

 
28 - 25 

X 100 
25 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

 1. การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวิชาชีพก าหนดสดัสว่นจ านวนนักศึกษาตอ่อาจารย์ประจ าไม่

ตรงกับสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2557 ให้

สถาบันอดุมศึกษายดึตามสดัส่วนที่สภาวิชาชีพก าหนด  

 2. กรณีหลักสูตรสหวิทยาการ/พหุวิทยาการ ให้ดูเนือ้หาสาระหลักวา่อยู่กลุ่มสาขาวิชาใด หาก มี

หลายกลุ่มสาขา ให้คดิแตล่ะกลุ่มสาขา แล้วน ามาคดิคะแนนเฉลี่ย  

 3. กรณีที่คณะมีหลายกลุ่มสาขา ต้องแยกอาจารย์ประจ าว่าอยู่กลุม่สาขาใดกอ่นน ามาหาคา่คะแนน

ของแต่ละกลุ่ม แล้วน ามาคดิคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.5  :  การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 –  31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อ

การด ารงชวีิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ 

และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อการ

บริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ

การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าโดยการ

ให้บริการทัง้หมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการ ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผูร้ับบริการอย่างแท้จรงิ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. จัดบรกิารให้ค าปรกึษาทางวิชาการ และการใช้ชีวติแกน่ักศึกษาในคณะ 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ  กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

3. จัดกจิกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกน่ักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ  1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า  

3.51  จากคะแนนเต็ม  5 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ

ประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ให้ขอ้มูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6 :  กจิกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ :  กระบวนการ 
 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้:  

คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ  อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม

นักศึกษา หมายถงึ กจิกรรมเสรมิหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่

ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดย

สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ ที่ประกอบด้วย มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

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

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้

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

Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวติประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนและการจัดกจิกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) คุณธรรม จรยิธรรม 

2) ความรู้ 

3) ทักษะทางปัญญา 

4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกจิกรรมให้ความรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมและน าผล

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 



  

 

IQA : College of Logistics and Supply Chain (CLS) 

113 

คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที่ 2   การวิจัย 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ

ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ

พันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่เกิด

ประโยชน์การวจิัยจะประสบความส าเร็จ และเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมสี่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัยมีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้

ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการ

สอน และพันธกจิด้านอื่นๆ ของสถาบันและ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติ

และมีการเผยแพร่อย่างกวา้งขวาง 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนว

ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสรมิสนับสนุนครบถว้นเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่

ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน

ให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึง

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ

ก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ ของงานวิจัยหรือ

งานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ

งานสรา้งสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกจิด้านการวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคใ์นประเด็นต่อไปนี้ 

1) ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์  หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ

หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

2) ห้องสมุดหรือแหล่งคน้คว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

3) สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สรา้งสรรค ์เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

4) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการการจัด

แสดงงานสรา้งสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรอืศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย  มีการสร้างขวัญ และก าลังใจตลอดจนยกย่อง

อาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

 1. ในการประเมินเกณฑข์้อ 5 - 6 ถา้มีระบบของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว คณะกไ็ม่ตอ้งท าอีก แต่ควร

เขียนว่าคณะท าอะไรบา้งเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่สถาบนัอุดมศึกษาด าเนินการ
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์  
 

ชนิดชองตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า 
 

การคิดรอบปี :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสรมิสนับสนุนให้เกดิการผลิตงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคใ์นสถาบันอุดมศึกษา คอื  

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และ

ที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม

สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้

ที่ส าคัญที่แสดงถงึศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 

2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯ =  

 

 

2. แปลงจ านวนเงนิที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเตม็ 5 

 

คะแนนที่ได ้ =  

 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = คา่เฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

หมายเหตุ : 

1. จ านวนอาจารยแ์ละนักวิจัยใหน้ับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจรงิไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มกีารลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรอืปีงบประมาณหรือปีปฏิทนินั้นๆ 

ไม่ใชจ่ านวนเงินที่เบกิจา่ยจรงิ  

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงรว่มกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม่

มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน

สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย

สนับสนุนที่ไม่ใชน่ักวจิัยเป็นผู้ด าเนินการ 

 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

  1. ในการคิดคะแนนระดับคณะ ให้คิดแยกกลุ่มสาขาก่อนแล้วน ามาค านวณเป็นคะแนนเฉลี่ย 

  2. กรณีการคิดคะแนนระดับสถาบัน ให้รวมคะแนนของทุกคณะหารด้วยจ านวนคณะ 

 
จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

X 5 จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 

5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 :   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี :  ปีปฏิทิน 2559 (1 มกราคม 2559 –  31 ธันวาคม 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวจิัยได้สร้างสรรค์

ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี

คุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ

ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI หรือ 

Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสาร ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุ

สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ ต าราหรอืหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง

วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑแ์บ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า และนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า และนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า และนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 20 ขึน้ไป 

2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า และนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า และนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า และนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณคา่รอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได ้ =  

 

 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

 
ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

 

รอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 
X 5 

รอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ

เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่

ใน Beall’s list) หรือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 

- ผลงานคน้พบพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ต าราหรอืหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ต าราหรอืหนังสือที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพมิพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพมิพ์เป็นฉบับสมบูรณ ์ซึ่งสามารถอยู่

ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.80 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 

ผลงานสรา้งสรรค์ทุกชิน้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคป์ระกอบไมน่้อยกวา่ 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรว่มพิจารณาด้วย 
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องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึงให้บริการ

ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ

เช่ียวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จา่ยหรืออาจคิดค่าใช้จา่ยตามความเหมาะสม

โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดย

กว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่นการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ

สถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้ค าปรึกษา ให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัย

เพื่อตอบค าถามต่าง ๆ หรือเพื่อชีแ้นะสังคมการ ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคม

แล้วสถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่

การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนา

ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา และเป็น

การสรา้งรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

ตัวบ่งชี้ จ านวน  1  ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การบรกิารวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : การบรกิารวิชาการแก่สังคม  

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการใน

การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ

ประจ าปีทัง้การบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่

ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนแกน่ักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริง และน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึง

พอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และก าหนด  

ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ  

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ

วิชาการเพื่อให้เกดิผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

3. โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บรกิารแบบให้เปล่า 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ

น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรอืพัฒนาการให้บริการวชิาการสังคม 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบรกิารวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

 1. ค าว่า “แผนการใชป้ระโยชน์” แผนการใชป้ระโยชน์อาจจะระบุไว้ในแผนหรอืในโครงการก็ได้ แต่

ขอใหดู้เจตนารมณ์วา่มีการต่อยอดการด าเนินงานโดยมีการบูรณาการกับงานอื่นๆ และมีการวางแผนหรอืมี

แนวทางที่จะน าไปใช้ประโยชน์ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที ่ 4  การท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้า

กับพันธกจิอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาเผยแพร่

ศิลปะและวัฒนธรรมสรา้งสรรค์ ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองคค์วามรู้ที่ดีขึน้ 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1 :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ

สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงคข์องแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ  

และวัฒนธรรม 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรอืการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

7. ก าหนดหรือสรา้งมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

6 - 7 ข้อ 

 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

 1. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถงึ ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่นไทย 

 2. การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วดัความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผน ใหดู้ตาม

เจตนารมณ์ของวัตถุประสงคข์องแผนเพื่อให้เกดิการด าเนนิกจิกรรมให้มีความเหมาะสม  

 3. ชิน้งานทีไ่ด้รับรางวลัระดับชาติไม่ได้หมายความว่าเปน็ “การสรา้งมาตรฐานดา้นศลิปะและ

วัฒนธรรมซึ่งเป็นทีย่อมรับในระดับชาติ”
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

องค์ประกอบที ่ 5  การบรหิารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการ

ก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  ให้มี

คุณภาพ เช่นทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงการบริหารการเปลี่ยนแปลง  การ

บริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม

สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 :  การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับตดิตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์

ของคณะ  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงาน

ผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้

สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกจิหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวสิัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเปา้หมาย

ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บรหิารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน

คา่ใช้จา่ยเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความ

คุม้ค่าของการบรหิารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขง่ขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้

ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง  10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน

อย่างชัดเจน 

5. คน้หาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง

เรียนรูอ้ื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษรและน ามาปรับใชใ้นการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หนึ่งของการบรหิารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 - 6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

 7 ข้อ 

 

ค าอธบิายเพิ่มเติม : 

 1. ค าว่า “การกระท าที่ขาดธรรมาภิบาล” อาจตรวจสอบจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนจากการ

ฟ้องร้อง ร้องเรียน (ถ้ามี) ที่ได้ข้อสรุปหรือหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วว่าได้มีการกระท าเช่นนั้นจริง ไม่ใช่เป็น

เพยีงการรายงานประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบรหิารงานของ สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น  

 2. ค าว่า “การบริหารความเสี่ยง” เป็นการระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้พิจารณาจาก

ภาพรวมของความเสี่ยง ไม่ต้องตรวจสอบความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งเจตนารมณ์ของเกณฑ์  ข้อนี้คือ เพื่อ

ประเมินมาตรการที่ได้ด าเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงว่ามีผลอย่างไร ต่อระดับความเสี่ยงที่ได้

ประเมินไว้แต่แรก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 : ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

อธบิายตัวบ่งชี้ : 

บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการด าเนินการ

ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัวบ่งชี้ และ

เกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  เพื่อให้

สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษา

อย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด ในข้อ 1 และรายงาน

ผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกดิผลตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้

กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี

ขึน้อย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผา่นองคป์ระกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

 6 ข้อ 
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บทที่ 6 

แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

 

สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสม 

กับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องในระดับชาติด้วย 

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรอืเอกลักษณ์ของสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วยการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล 

เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้อง

ควบคุม ให้มีการด าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก าหนดและมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่

มีกลไกการด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/ ผู้บริหาร/ ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อน าไป

ปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะด าเนินการติดตามตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้ง

ผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้ าซ้อนของการจัดท ารายงานของ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการ

ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้นสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร และเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคก์ารมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระดับหลักสูตร มีองคป์ระกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคป์ระกอบ ได้แก ่

องคป์ระกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

องคป์ระกอบที่ 2 บัณฑติ 

องคป์ระกอบที่ 3 นักศึกษา 

องคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์ 

องคป์ระกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

องคป์ระกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมี 1 ตัวบ่งชี้

จ านวนเกณฑข์ึน้อยู่กับระดับปรญิญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑใ์ดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตร 

นั้น“ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่า

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองคป์ระกอบที่ 2 – 6 ดัง

แสดงตามภาพต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  8.1  การประเมนิคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 

 

 

 

  

 
ผลการประเมิน 

ผ่านองคป์ระกอบที่ 1 ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 

 

คะแนนระดบัหลักสูตร = 0 

ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดบัหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ย
ของตัวบ่งชี้ในองคป์ระกอบที่ 2-6 
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ซึ่งการแปลผลจะเปน็การอธบิายว่า 

คะแนนระดับหลักสตูร = 0   หมายถงึ หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 - 5.00  หมายถงึ หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน  

 และมีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้ 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

หลักสูตรตนเองโดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ 

โดยไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที ่

6 เก่ียวกับจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
  

  ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 

ประกอบ

ที่ 

คะแนน 

ผ่าน 

จ านวน 

ตัวบ่งชี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 

0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพปาน

กลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไม่ผ่านการประเมนิ หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -

 6
 2 - - 2.1,2.2   

3 3 3.1,3.2,3.3 - -   

4 3 4.1,4.2,4.3 - -   

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 -   

6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      

 

คะแนนรวมเฉลี่ย =  
คะแนนรวมของตัวบ่งชี ้13 ตัวบ่งชี้ 

 
13 
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ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันา องค์ประกอบท่ี 2 - องคป์ระกอบท่ี 6 

จุดเด่น 

1.  

2.  

โอกาสในการพัฒนา 

1.  

2.  

 

2. ระดับคณะ 

การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะใน  4 พันธกิจ รวมทั้ง

ระบบการบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์

แยกเป็นปัจจัยน าเข้ากระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง

พัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องค์ประกอบ 

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

 

ตัวบ่งช้ี 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     

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย 

ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างรายงานผลการวเิคราะห์จุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 - องค์ประกอบท่ี 5 

จุดเด่น 

1.  

2.  

จุดที่ควรพัฒนา 

1.  

2.  
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  

แนวทางในการประเมนิตัวบ่งชี้ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1 

การรับนักศึกษา 

1. การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความ

พรอ้ม 

ของอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 

2. เกณฑก์ารรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน

และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ

คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ) 

3. เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ

คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได้ โปรง่ใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรยีน 

4. นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาในตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนใน

หลักสูตรใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน มีความพรอ้มด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพยีงพอ 

5. ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา

แบบมีเงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมี

คุณสมบัติครบผา่นเกณฑข์ั้นต่ า เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 

6. การก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติ 

ของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

และคุณสมบัติพื้นฐานที่น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7. กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑติศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้

ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเขา้ต่อผู้สมัคร) 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

1. การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษามีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษา ต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 

3. การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 

4. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อ

การพัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) 

5. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ

ด้านอื่น ๆ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

6. การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ามีความเสี่ยงที่จะออก

กลางคันหรอืส าเร็จการศึกษาชา้ ฯลฯ) 

7. ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

8. บัณฑติศึกษา การก าหนดเวลาให้ค าปรกึษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค าปรึกษา

การท าวิทยานิพนธ์ที่เพยีงพอ 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  

21 

9. สถาบันจัดงบประมาณทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ  และครอบคลุมทุก

ประเภทกิจกรรม 

10. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่

สนองความต้องการของนักศึกษา 

11. การจัดกจิกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงคข์องหลักสูตร 

12. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ

เป็นพลเมือง (civic engagement) กจิกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

13. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 เช่น ICT 

literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

14. การเปดิโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกจิกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 

15. การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจ ากัด 

16. หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการ

พัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรูท้ี่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

17. การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศมี Visiting Professors ที่มาช่วย

สอนหรือให้ประสบการณแ์กน่ักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นต่างประเทศ 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 

1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 

2. อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการรอ้งเรียนของนักศึกษา 

4. บัณฑติศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพ

การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1 

ระบบการรับอาจารย์ใหม ่ 

1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

2. การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ  รวมทั้งมีการพัฒนา

อาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถ

ส่งเสรมิการท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ านวนที่ไม่

ต่ ากวา่ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย ์ 

4. สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิต าแหน่งทาง

วิชาการตามเป้าหมายที่ก าหนด 

5. ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้าน

อัตราก าลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์

ประจ าหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทีมบรหิารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ) 

6. สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพสามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คง

อยู่กับสถาบันลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงานแผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วยแผน

อัตราก าลังแผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธ ารงรักษาแผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลา

ไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อื่น ๆ ตามบรบิท 

7. ในกรณีที่ปรมิาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรก าหนดสถาบันต้อง

มีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจ ากัดอย่างเป็นระบบ 

8. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกินกรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมี

อาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณ 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9. การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน  

10. การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

11. ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

12. ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

13. ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน  

14. ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

ระบบการสง่เสรมิและพัฒนาอาจารย ์

15. สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

16. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่

สูงขึน้เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑติ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย ์

17. การควบคุม ก ากับ ส่งเสรมิให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสรา้งผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

18. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร  

19. การส่งเสรมิการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

20. การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอน

ของอาจารย์ 

21. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ใน

สาขา/หลักสูตร 

22. บัณฑิตศึกษาให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่า

ก าลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถ

ด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3 

ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 

1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

3. จ านวนอาจารย์เพยีงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1. หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ 

ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

2. เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลามีการเปิดวิชาใหม่ให้

นักศึกษาได้เรยีน 

3. หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและ

ความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

4. ค าอธิบายรายวิชามีเนือ้หาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนือ้หาที่ครบคลุมกว้างขวาง

ครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์

กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

5. เนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อนกลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันเหมาะสมกับ

ระดับการศึกษาของหลักสูตร 

6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

7. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน  

8. การเปดิรายวิชามีล าดับกอ่นหลังที่เหมาะสม เอือ้ให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 

9. การเปดิรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดใน

หลักสูตร 

10. การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา  ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

11. การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบันการศึกษาปกติ  หรือ

การศึกษาทางไกลมีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนือ้หาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียน

การสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 

12. การจัดรายวิชาเน้นเนือ้หาความรู้และทฤษฎีการปฏิบัติในเนือ้หาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชา

การศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชวีิต 

13. หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกับการเทยีบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนือ้หาสาระที่

ก าหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถว้น 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

14. เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน  มีจุดเน้น 

15. การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์ /สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย /สนองความ

ต้องการของสังคม 

16. หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตรและสอดคล้องกับ

ระดับของหลักสูตร 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

17. หวัข้อวิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาเอก มีความซับซอ้นและลึกซึ้งและให้องค์ความรูใ้หม่มากกว่าระดับ

ปรญิญาโท 

 

แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 

การวางระบบผู้สอน 

1. ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูแ้ละความช านาญในเนือ้หาวิชาที่สอน (ค านึงถึง

สาขาวิชาประสบการณท์ างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรยีนจากผูส้อนที่มีความช านาญหลากหลายเพื่อให้มีโอกาสได้รับ

การพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร 

นักศึกษาควรได้เรยีนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา)  

3. มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้าน

เนือ้หากจิกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

4. การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา

แจกนักศึกษาและมีการก ากับให้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5. นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มี

คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา

เทา่เทยีมกัน 

6. หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค าแนะน า และการปรับปรุง

พัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

7. หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ  มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์  

เวลาในการให้ค าปรกึษาและการพัฒนานักศึกษา 

8. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /สาระนิพนธ์ค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่

เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุม

การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9. มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. 

ก าหนด 

10. มีการก ากับให้อาจารย์พิเศษที่มาท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่าง

ต่อเนื่อง 

กระบวนการเรียนการสอน 

11. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  

12. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ  ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอน 

13. การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก /

ผูป้ระกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

14. การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมี

กอ่นเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

15. การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ /

การท างาน/การประกอบอาชีพ 

16. การส่งเสรมิความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการท างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร

การพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การ

ส่งเสรมิการเรยีนรูด้้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครอืข่ายทางสังคม online learning) 

17. การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท า/ 

การเผยแพรผ่ลงาน) 

18. การสอนแบบเน้นการปฏิบัติการเรียนรู ้จากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

19. มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

20. การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิความรู้และทักษะการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ เช่น online learning 

21. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

22. มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอน

ของอาจารย์ 

23. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/

หลักสูตร 

24. การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา  

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 

25. การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ

เรียนรูข้องนักศึกษา 

26. การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรูข้องนักศึกษา 

 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ

เรียนรูข้องนักศึกษา 

27. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถา้มี) 

28. ระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถา้มี) 

29. มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

30. มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

31. การส่งเสรมิให้อาจารย์ใช้วธิีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยเฉพาะการสอน

ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวจิัยเป็นฐาน 

32. มีระบบก ากับการท างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ให้ความส าคัญกับ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค าปรกึษาแกน่ักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

33. มรีะบบการก ากับติดตามความก้าวหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษา

ส าเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

34. หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเช่ียวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา  

35. มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่ง

คร้ังต่อภาคการศึกษา 

36. มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก  

37. มีการให้ความรู้และระดับช้ันความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ  

ตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตร 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

38. มีการให้ความรูเ้ก่ียวกับจรรยาบรรณนักวจิัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปัญหาของวารสารที่ไม่

มีคุณภาพ 

39. การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการที่มี

โอกาสได้รับทุนสนับสนุน 

40. การสรา้งเครอืข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศมี Visiting Professors ที่มาช่วยสอน

หรือให้ประสบการณแ์กน่ักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นต่างประเทศ 

 

แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 

1. การก าหนดเกณฑก์ารประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

2. น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา  (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ  

สัมมนา ฯลฯ) 

3. การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง  (เครื่องมือประเมินมีความ

หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกต

พฤติกรรมนักศึกษาการวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงาน

จรงิในการประกอบอาชีพ) 

4. การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์ 

การเรียนร ู้ 

5. การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มี

การวิพากษข์้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สรา้งข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบข้อสอบหรือเครื่องมือ

ประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการ

ปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท างาน) 

6. การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  

7. การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน /การตัดเกรดชัดเจน           

สอดคล้องกับที่เกณฑท์ี่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรอืที่มาของ

คะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของ

นักศึกษาและลักษณะของรายวิชา) 

8. การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 

9. การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 

และมคอ.7 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

10. การก าหนดเกณฑก์ารประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน 

ชัดเจน 

11. ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบและสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ สาร
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

นิพนธ์ได้ 

12. วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบ

การวิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชาชพีหรอืรับรองโดย สกอ. 

แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 

ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู ้ 

1. การเตรยีมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 

2. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากร 

การเรียนรูว้ารสารวชิาการเพื่อการสืบคน้ ฯลฯ เพยีงพอ ทันสมัย 

3. การจัดพืน้ที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างาน

รว่มกัน 

4. การจัดพืน้ที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค ์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างาน

รว่มกัน 

5. ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และ

นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

6. การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก าหนดความ

คาดหวังสูงกว่าข้อก าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกันทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่ง

อ านวยความสะดวกต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมี

มากกว่าข้อก าหนดที่พงึมีของหลักสูตรปริญญาตรี 

7. มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท าวิจัย  

8. มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 

9. มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย  

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ้ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ประกาศ กพอ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้

ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ 
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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 ค 

ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วยหลกัเกณพ์การ

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 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสาร 

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 

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิัติเกี่ยวกับ 

การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศกึษา 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 2559 วิทยาลยัโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศกึษา 2559 วิทยาลยัโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 
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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 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศกึษา 2559 ระดับวทิยาลัย 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

หน่วยงานจดัการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมูล 

รหัส ตัวบ่งชี ้ ค่าเปา้หมาย 

องค์ประกอบ  1. การผลิตบณัฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  3.50 คะแนน  - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (หลกั) 

 - รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ (ร่วม) 

ฝ่ายงานประกันคุณภาพ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคณุวุฒปิริญญาเอก  ร้อยละ 30.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคคล 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  ร้อยละ 22.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคคล 

1.4 จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า   ร้อยละ 10 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (หลัก) 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ (ร่วม) 

ฝ่ายงานประกันคุณภาพ 

1.5 การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี  6 ข้อ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  6 ข้อ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

องค์ประกอบ 2. การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  6 ข้อ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  กลุ่มมนุษยฯ์ 

25,000 บาท 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย  กลุ่มมนุษยฯ์ 

ร้อยละ 20.00 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

หน่วยงานจดัการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมูล 

รหัส ตัวบ่งชี ้ ค่าเปา้หมาย 

องค์ประกอบ 3. การบริการวชิาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  6 ข้อ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายวจิัยและบริการวิชาการ 

องค์ประกอบ 4. การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ข้อ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

องค์ประกอบ  5. การบริหารจัดการ 

5.1 

  

  

  

  

  

การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม

สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ คณบดี/รองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

 - แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏบัิตกิารประจ าปี   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ฝ่ายแผน 

 - ตน้ทุนต่อหนว่ยผลผลิตของหลักสูตร   

 - การบริหารความเสี่ยง   

 - การบริหารงานดว้ยหลักธรรมภิบาล   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

 - การด าเนนิงานการจัดการความรู้   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 

  

  

 - การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร   รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบุคคล 

 - การด าเนนิงานดา้นการประกันคุณภาพภายใน   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

หน่วยงานจดัการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมูล 

รหัส ตัวบ่งชี ้ ค่าเปา้หมาย 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  6 ข้อ  - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (หลกั) 

- รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ (ร่วม) 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ปฏทิินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ  

ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ประจ าปกีารศึกษา 2559 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 
ปฏิทินการปฏิบัตงิานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 

 

1. ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ( 15 ส.ค. - 19 ธ.ค. 59) ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ( 5 ม.ค. - 14 พ.ค. 60)  
2. ตรวจประเมินระดับหลักสูตร (ภายใน 15 มิ.ย. - 21 ก.ค. 60)  
   ตรวจประเมินระดับคณะ (ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ส.ค. 60)  
   ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลยั (ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ต.ค. 60)  
 

หน่วยงานจดัการศึกษา 

  

หลักสูตร 

กจิกรรม 
ระยะเวลา/

ผู้รับผิดชอบ 
กจิกรรม 

ระยะเวลา/

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางระบบคณุภาพ 

1. ก าหนดนโยบายดา้นประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั

หนว่ยงาน 

ก.ย. - ธ.ค. 59/

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

  

  

  

  

  

1. ประชุมคณะกรรมการประจ า

หลักสูตรเพื่อวางระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี

ของหลักสูตร 

ส.ค. - ธ.ค. 59/ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกหลักสูตร 

2. แตง่ตัง้คณะกรรมการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั

หนว่ยงาน 

ก.ย. - ธ.ค. 59/

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

3. ก าหนดแนวทาง/แผนการ

ด าเนนิงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหนว่ยงาน 

และระดับหลักสูตร และก าหนด

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 

ก.ย. - ธ.ค. 59/

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

4. ชี้แจงแนวทางการด าเนนิงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหนว่ยงาน และระดับหลักสูตร 

ก.ย. - พ.ย. 59/

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

5. จัดท าคูม่อืประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหนว่ยงาน

และระดับหลักสูตร 

พ.ย. - ธ.ค. 59/

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

ขั้นตอนที่ 2 การควบคุมคณุภาพ 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

 

 

 

 ส.ค. 59 - ม.ีค. 60/

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

 

 

 

  

1. ศกึษา/สร้างความรู้ความเข้าใจ   

เกี่ยวกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร 

ส.ค. 59 - ม.ีค. 60/

อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกหลักสูตร 

1.1 สร้างความรู้เกี่ยวกับตัว

บ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน การ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตร และระดับหนว่ยงาน 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หน่วยงานจดัการศึกษา 

  

หลักสูตร 

กจิกรรม 
ระยะเวลา/

ผู้รับผิดชอบ 
กจิกรรม 

ระยะเวลา/

ผู้รับผิดชอบ 

ประจ าปกีารศึกษา 2559 

1.2 สร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับการเขียนรายงานการ

ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

(มคอ. 7) ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ส.ค. 59 - ม.ีค. 60/

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

 

  

  

 

 

  

  

  

1.1. ศกึษารายละเอยีด

เกี่ยวกับการเขียน รายงานการ

ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

(มคอ. 7) ประจ าปกีารศึกษา 

2559 

ส.ค. 59 - ม.ีค. 60/

อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกหลักสูตร 

  

1.3 เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ส.ค. 59 - ก.ย. 60/

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

1.2 เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ส.ค. 59 - ก.ย. 60/

อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกหลักสูตร 

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรรมการ

เครอืขา่ยแผนงานและประกัน

คุณภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2559 

ต.ค. 59 - ก.ย. 60/

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา/หนว่ยงาน

เจ้าภาพระดับ

มหาวทิยาลัย 

2. ด าเนนิงานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งช้ี

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement  Plan) ของ

หลักสูตร 

ส.ค. 59 - ก.ค. 60/

อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกหลักสูตร 

3. เข้าร่วมประชุมเตรียมความ

พร้อมประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับ

หนว่ยงาน ประจ าปกีารศึกษา 

2559 

  3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนติดตามและ

ทบทวน  ผลการด าเนนิงานของหลักสูตร 

     3.1 ประจ าภาคการศึกษาที่ 

1/2559 

ธ.ค. 59/กอง

นโยบายและแผน 

     3.1 ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2559 ส.ค. 59/

หลักสูตร 

     3.2 ประจ าภาคการศกึษาท่ี 

2/2559 

พ.ค. 60/กอง

นโยบายและแผน 

     3.2 ประจ าภาคการศกึษาท่ี 2/2559 ม.ค. 60/

หลักสูตร 

     3.3 ประจ าปกีารศึกษา 2559 พ.ค. 60/

หลักสูตร 

4. ด าเนนิงานตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement 

Plan) ของหน่วยงาน 

ส.ค. 59 - ก.ค. 60/

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

4. ด าเนนิงานตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 

ของหลักสูตร 

ส.ค. 59 - ก.ค. 

60/หลักสูตร 



  

 

IQA : College of Logistics and Supply Chain (CLS) 

178 

คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หน่วยงานจดัการศึกษา 

  

หลักสูตร 

กจิกรรม 
ระยะเวลา/

ผู้รับผิดชอบ 
กจิกรรม 

ระยะเวลา/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศกึษา 2559 

  

  

  

  

  

  

  

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศกึษา 2559 

1. ตดิตามผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement 

Plan) ภาคการศกึษาท่ี 1/2559 

1. รายงานผลการด าเนนิงานตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ตัว

บ่งช้ีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (lmprovement Plan) 

ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที ่

1/2559 ตอ่หน่วยงาน 

25 ธ.ค. 59/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุก

หลักสูตร 

  

 

1.1 ระดับหลักสูตร 3 ธ.ค. 59/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา 

1.2 ระดับหนว่ยงาน 

2. สรุปและรายงานผลการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคณุภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับ

หน่วยงานและระดับหลักสูตร 

ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ต่อ

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน

เพื่อพิจารณา 

ม.ค. 60/หน่วยงาน

จัดการศึกษา 

    

3. แจ้งมติการประชุม

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ต่อ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อ

ด าเนนิการปรับปรุงการด าเนนิงาน

ตามขอ้เสนอแนะ 

30 ม.ค. 60/

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

2. ปรับปรุงการด าเนนิงานตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน ภาคการศกึษาท่ี 

1/2559 

  

ม.ค. - พ.ค. 60/

อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกหลักสูตร 

  

4. รายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement 

Plan) ระดับหนว่ยงานและระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 

1/2559 ตอ่มหาวิทยาลัย 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หน่วยงานจดัการศึกษา 

  

หลักสูตร 

กจิกรรม 
ระยะเวลา/

ผู้รับผิดชอบ 
กจิกรรม 

ระยะเวลา/

ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ระดับหลักสูตร รายงาน

ตอ่กองบริการการศกึษา 

31 ม.ค. 60/

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

4.2 ระดับหนว่ยงาน 

รายงานตอ่กองนโยบายและแผน 

31 ม.ค. 60/

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

  

  

  

  

  

  

  

5. ปรับปรุงการด าเนนิงานตาม

ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารมหาวทิยาลัย ของ

ภาคการศกึษาท่ี 1/2559 

ก.พ. - พ.ค. 60/

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

    

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศกึษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศกึษา 2559 

1. ตดิตามผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement 

Plan)  ภาคการศกึษาท่ี 2/2559 

1. รายงานผลการด าเนนิงานตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ตัว

บ่งช้ีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (lmprovement Plan) 

ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที ่

2/2559 ตอ่หน่วยงาน 

  

25 พ.ค. 60/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุก

หลักสูตร 

  

  1.1 ระดับหลักสูตร 4 พ.ค. 60/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา 
1.2 ระดับหนว่ยงาน 

2. สรุปและรายงานผลการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคณุภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับ

หน่วยงานและระดับหลักสูตร 

ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ต่อ

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน

เพื่อพิจารณา 

ม.ิย. 60/หนว่ยงาน

จัดการศึกษา 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หน่วยงานจดัการศึกษา 

  

หลักสูตร 

กจิกรรม 
ระยะเวลา/

ผู้รับผิดชอบ 
กจิกรรม 

ระยะเวลา/

ผู้รับผิดชอบ 

3. แจ้งมติการประชุม

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ต่อ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อ

ด าเนนิการปรับปรุงการด าเนนิงาน

ตามขอ้เสนอแนะ 

30 ม.ิย. 60/

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

2. ปรับปรุงการด าเนนิงานตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน ภาคการศกึษาท่ี 

2/2559  

 

ม.ิย. - ก.ค. 60/

อาจารยป์ระจ า

หลักสูตรทุกหลักสูตร 

 

4. รายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement 

Plan) ระดับหนว่ยงานและระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 

2/2559 ตอ่มหาวิทยาลัย 

    

4.1 ระดับหลักสูตร รายงาน

ตอ่กองบริการการศกึษา 

30 ม.ิย. 60/

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

  

  

4.2 ระดับหนว่ยงาน 

รายงานตอ่กองนโยบายและแผน 

5. ปรับปรุงการด าเนนิงานตาม

ข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารมหาวทิยาลัย ของ

ภาคการศกึษาท่ี 2/2559 

 ก.ค. - ส.ค. 60/

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

    

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคณุภาพและ ขั้นตอนที่ 5 การพฒันาคณุภาพ 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปกีารศึกษา 2559 

  1. จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.

7) ประจ าปีการศกึษา 2559 

ภายใน 60 วันหลังสิน้สดุปี

การศึกษา (เพื่อให้สอดคล้อง

กับระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ต้องแล้วเสร็จ

ภายใน วันที่ 15 มถิุนายน 

2560) 

15 พ.ค. - 15 ม.ิย. 

60/อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกหลักสูตร 

1.1 ระดับหลักสูตร 

  

พ.ค. 60/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หน่วยงานจดัการศึกษา 

  

หลักสูตร 

กจิกรรม 
ระยะเวลา/

ผู้รับผิดชอบ 
กจิกรรม 

ระยะเวลา/

ผู้รับผิดชอบ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.

7) ประจ าปีการศกึษา 2559 ใน

ระบบ  CHE - QA Online 

(ภายใน วันที่ 15 มถิุนายน 

2560) 

15 พ.ค. - 15 ม.ิย. 

60/อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกหลักสูตร 

2. จัดตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

15 ม.ิย. - 21 ก.ค. 

60/ หน่วยงาน

จัดการศึกษา 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. รับตรวจประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายใน  ระดับ

หลักสูตร ประจ าปีการศกึษา 

2559 

15 ม.ิย. - 21 ก.ค. 

60/อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกหลักสูตร 

4. น าข้อเสนอแนะมาจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement  Plan) ของ

หลักสูตร 

ก.ค. 60/ทุกหลักสูตร 

3. น าผลการตรวจประเมินและ

แผนพัฒนาคณุภาพ  

(lmprovement Plan) ระดับ

หลักสูตร เสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ

พิจารณา (ภายใน วันที่ 24 ก.ค. 

- 11 ส.ค. 60) 

ก.ค. 60/หน่วยงาน

จัดการศึกษา 

5. ปรับแก้รายงานผลการ

ด าเนนิงานของหลักสูตร (มคอ. 7) 

ตามผลการตรวจประเมิน 

ก.ค. 60/ทุกหลักสูตร 

4. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหนว่ยงาน ในระบบ CHE - 

QA Online ภายในสัปดาห์ท่ี 2 ของ

เดอืนสิงหาคม 

ส.ค. 60/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา 

6. จัดส่งรายงานผลการ

ด าเนนิงานของหลักสูตร (มคอ. 7) 

พร้อมแผนพัฒนาคุณภาพ ให้กบั

หนว่ยงานภายใน สัปดาห์ท่ี 4 ของ

เดอืนกรกฎาคม 2560 

ก.ค. 60/ทุกหลักสูตร 

5. รับตรวจประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

หน่วยงาน ระหว่างสัปดาหท์ี่ 3 

ของเดือนสิงหาคม 

ส.ค. 60/หนว่ยงาน

จัดการศึกษา 

7. จัดสง่รายงานผลการตรวจ

ประเมนิการด าเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ. 7) ในระบบ 

CHE - QA Online ให้กับ

หน่วยงานภายใน สัปดาหท์ี่ 2 

ของเดือนสิงหาคม 2560 

15 ส.ค. 60/ทุก

หลักสูตร 
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หน่วยงานจดัการศึกษา 

  

หลักสูตร 

กจิกรรม 
ระยะเวลา/

ผู้รับผิดชอบ 
กจิกรรม 

ระยะเวลา/

ผู้รับผิดชอบ 

6. น าผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพ (lmprovement Plan) 

ระดับหนว่ยงาน 

ส.ค. - ก.ย. 60/

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

    

7. รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (lmprovement Plan) 

ประจ าปกีารศึกษา 2559 ระดับ

หลักสูตรและระดับหนว่ยงาน ต่อ

มหาวทิยาลัยภายในสัปดาห์ท่ี 4 

ของเดอืนสิงหาคม 2560 

      

7.1 รายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement 

Plan) ระดับหลักสูตร ต่อกอง

บริการการศกึษา 

ก.ย. 60/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา 

    

7.2 รายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement 

Plan) ระดับหนว่ยงาน ต่อกอง

นโยบายและแผน 

ก.ย. 60/หนว่ยงาน

จัดการศกึษา 

    

8. จัดท ารายงานประจ าปท่ีีเป็น

รายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหนว่ยงาน 

ก.ย. - ต.ค. 60/

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

    

9. ส่งรายงานประจ าปีทีเ่ป็น

รายงานการประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายใน ต่อ

มหาวทิยาลัยภายใน สัปดาหท์ี่ 3 

ของเดือนกนัยายน ในระบบ CHE 

- QA Online 

15 ต.ค. 60/

หน่วยงานจดัการ

ศึกษา 
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คณะผู้จัดท าคู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วิทยาลัยโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศกึษา 2559 
 

ที่ปรึกษา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

2. อาจารย์ศุภมิตร  ศรสีวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

คณะท างาน 

 1. นางสาวดาราวรรณ  พวงบุบผา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 2. นางสาวกรรณกิาร์  ศรพีนมวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 




