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ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2557 
                             พบกับจดหมายข่าวกันอีกเช่นเคย ส าหรับเดือนนี้ ส านักงานประกันคุณภาพมีข่าวที่น่าสนใจต่อเนื่องมาตลอด  
                   โดยมีรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับธรรมาภิบาลสถานศึกษาและคุณธรรมคณาจารย์กับการประกันคุณภาพการศึกษา  
(ร่าง) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนภาพกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ 
 
 ธรรมาภิบาลสถานศึกษา และคุณธรรมคณาจารย์กับการประกันคุณภาพการศึกษา  

  

 

 

 

 

 

 

 
แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาในประเทศไทยต่อจากนี้ไป ควรยึดหลัก

ธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางที่สร้างความส าเร็จ 
ในการบริหารจัดการในกิจการที่มีคนจ านวนมาก เช่น ภาคธุรกิจ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ 
โดยเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจหลักธรรมาภิบาลพื้นฐานก่อน แล้วจึงก าหนดนิยามเป็น
กรอบให้เหมาะกับการบริหารจัดการการศึกษาแต่ละระดับ/แต่ละประเภทการศึกษา 
 หลักธรรมาภิบาล เมื่อน ามาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการการศึกษา  
ซึ่งอาจเรียกว่าธรรมาภิบาลทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา มีผู้
ก าหนดไว้หลายแนวทาง เช่น ในแนวทางของ UNESCAP ก าหนดไว้เป็น 8 หลัก ได้แก ่
 หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร หรือก าหนด
ระเบียบข้อบังคับบางอย่างของสถานศึกษา 
 หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตามกรอบที่กฎหมายก าหนด ไม่พยายามหลีกหรือเลี่ยงกฎหมาย ไม่มีการด าเนินการใดๆ 
โดยอาศัยช่องว่ าง หรือช่อง โหว่ของกฎหมาย หรือการตีความตัวบทกฎหมาย 
โดยอิงประโยชน์ส่วนตน 
 หลักความโปร่งใส หมายถึง การบริหารจัดการการศึกษาโดยเปิดเผยโปร่งใส 
เช่น การให้ข้อมูลสถาบันเป็นข้อมูลสาธารณะ ได้แก่ หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิธีการจัดการ
เรียนการสอน คุณสมบัติของผู้สอนและค่าเรียนที่เรียกเก็บ 
 หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การบริหารจัดการการศึกษา โดยมีความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ 

หลักความสอดคล้อง หมายถึง ความสอดคล้องต้องกันของพันธกิจต่างๆ ของ
สถานศึกษา กับแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาและทางด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กัน อาทิ นโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
   

การศึกษานอกจากเป็นกระบวนการสรา้งและสัง่สมทนุมนษุย ์ซึง่ถอืเปน็
การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนทั้งต่อบุคคลและสังคมในระยะยาวในอัตราที่สูงกว่า 
การลงทุนทางกายภาพด้านเศรษฐกิจอื่นๆ การศึกษาอาจจัดได้ว่าเป็นการเตรียม
อุปทานและอุปสงค์ของก าลังคนให้พอเหมาะ เป็นการรักษาเสถียรภาพและ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ กระบวนการบริหารจัดการการศึกษา  จึงมีความ
ละเอียดอ่อน ซับซ้อน และยุ่งยากมากกว่าการบริหารจัดการการผลิตทางเศรษฐกิจ
หลายเท่านัก ยิ่งเมื่อเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมมีความหลากหลายมากขึ้น 
กระบวนการบริหารจัดการการศึกษา เพื่อให้การศึกษาบรรลุ เจตนารมณ์ย่อมจะมี
ปัจจัยที่ เป็นเงื่อนไขและข้อก าหนดมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศก าลังก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 

หลักความเสมอภาค หมายถึง การบริหารจัดการด้วยหลักความเสมอภาคหรือ
เท่าเทียมกันในระหว่างหน่วยงานต่างๆ ระหว่างบุคคลผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ และระหว่าง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสถานศึกษา 

หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง ความเป็นเหตุเป็นผล และ
ความสมเหตุสมผล 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาต่างๆ ท่ีปรากฏในวงการศึกษาไทยได้สร้างความวิตกกังวล
กับสังคม ส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการ อีกส่วนหนึ่งเกิดจากบุคลากรทางการศึกษา
โดยเฉพาะครูอาจารย์ที่บกพร่องในหน้าที่และปฏิบัติตัวไม่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับศิษย์ ซึ่งใน
ระยะหลังพบว่าครูกระท ารุนแรงกับศิษย์มากขึ้น และปรากฏในหลายครั้งที่ผู้บริหารปกปิด
ข้อมูลความคิด หรือพยายามเบี่ยงเบนให้เป็นประเด็นอื่นๆ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งสร้างและพัฒนา “คุณธรรม” (Moral) ขึ้น
ส าหรับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นอกเหนือจากกรอบหรือเกณฑ์
จรรยาบรรณวิชาชีพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวินัย และ
มาตรฐานปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
 “คุณธรรม” นั้น มีผู้ ให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังที่ ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) ได้นิยามไว้ หมายถึง (1) ความดี (2) ความซื่อ และ (3) ความ
รับผิดชอบ 
 ความดี เป็นทั้งความประพฤติ การกระท าและความคิดที่ดี สิ่งที่ “ดี”  
นั้นเป็นท่ีเข้าใจและส านึกได้ด้วยเหตุผลของแต่ละบุคคล มาตรฐานค าว่า “ดี” ของแต่ละคน
อาจแตกต่างกันบ้าง แต่ก็จะไม่แตกต่างถึงขั้น “ถูก” หรือ “ผิด” และ “ดี” หรือ “ชั่ว” 
และก็อาจไม่จ าเป็นต้องใช้มาตรฐานของคนคนหนึ่งไปตัดสินคนอีกคนหนึ่ง กรณีบุคลากร
ทางการศึกษานั้น อาจอ้างอิงมาตรฐานปฏิบัติทางจริยธรรม จรรยาบรรณและวินัย 
 ความซื่อ มองใน 2 นัยยะ 1. ความซื่อสัตย์ และ 2. ความซื่อตรง 
(Integrity) บุคลากรทางการศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติทั้งซื่อตรง และซื่อตรง  
อันหมายถึง ไม่ทุจริต คอร์รัปชั่น ไม่รับสินบน/ไม่ให้สินบน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี  
มีอุดมการณ์ และไม่มุสา 
 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรู้สึกรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว และ
ต่อสังคม 
 เวลานี้ ถึงเวลาแล้วที่การบริหารจัดการสถานศึกษาในประเทศไทยต้องยึด 
หลักธรรมาภิบาล ทั้ง 8 ประการ ผนวกกับหลักคุณธรรม เป็นทั้งกลไกและกลวิธีที่ส าคัญ
อีกทางหนึ่งจะท าให้การศึกษาของไทยมีระบบ มีมาตรฐานและคุณภาพ เทียบเคียงได้ 
กับการศึกษาในสากล หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการยากมากที่สถานศึกษาไทยจะมีคุณภาพดี
เทียบเคียงกับสถานศึกษาที่ดีในสากลหากไม่ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
ท่ีมา : ศ.กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์  
     ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และอดีตอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     จุลสาร สมศ. ประจ าเดือน เมษายน –พฤษภาคม 2557 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพ ได้น า (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเริ่มใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2557 ซึ่งตัวบ่งชี้ใหม่มี 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ 
แบ่งเป็นตัวบ่งชี้มาตรฐาน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้พัฒนา 13 ตัวบ่งชี้ ระดับคณะวิชา จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ และระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ 

โดยรายละเอียดของตัวบ่งชี้ต่างๆ ได้กล่าวไว้ในจดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2557 แล้วนั้น ในฉบับนี้ขอขยายความในตัวบ่งชี้
ระดับหลักสูตร ในตัวบ่งชี้ระดับมาตรฐาน 1 ตัวบ่งชี้ ซึ่งยังไม่ได้กล่าวประเด็นพิจารณา จ านวน 12 ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ซึ่งคณาจารย์ทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ควรทราบเพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมินฯ ดังนี ้
 

เกณฑก์ารประเมิน ตร ี โท เอก 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสตูรน้ัน 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ า
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ า
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูร
นั้น 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาโทตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
2. คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 
2 คน 

ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ระบุไว้หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงเท่านั้น  
โดยมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน 

ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ระบุไว้หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงเท่านั้น  
โดยมคีุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอน 

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือ 
2. ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  
ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

4. คุณสมบัติของ 
อาจารย์ผู้สอน 

 1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปริญญา (งานวิจัย
นั้นจะต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงานของ
นักศึกษาที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษา) 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชา 
ที่สัมพันธ์กัน 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปริญญา (งานวิจัย
นั้นจะต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงานของ
นักศึกษาที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษา) 

5. คุณสมบัติของ 
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

 1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปริญญา (งานวิจัย
นั้นจะต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงานของ
นักศึกษาที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษา) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปริญญา (งานวิจัย
นั้นจะต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงานของ
นักศึกษาที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษา) 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

 1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปริญญา (งานวิจัย
นั้นจะต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงานของ
นักศึกษาที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษา) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปริญญา (งานวิจัย
นั้นจะต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงานของ
นักศึกษาที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษา) 

 
 

 

(ร่าง) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน ตร ี โท เอก 
7. คุณสมบัติ 
ของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

 1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปริญญา (งานวิจัย
นั้นจะต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงานของ
นักศึกษาที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษา) 

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปริญญา (งานวิจัย
นั้นจะต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงานของ
นักศึกษาที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษา) 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings) หรือ
วารสารหรือส่ิงพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือส่ิงพิมพ์วิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer 
review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

9. ภาระงานอาจารย์ที่  
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ ์
อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 5 คน 
การค้นควา้อสิระ 
อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็น
ที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภท ให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบเท่า
กับนักศกึษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ ์
อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 5 คน 

 

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี (งานวิจัยน้ัน
จะต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงานของ
นักศึกษาที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษา) 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี (งานวิจัย
นัน้จะต้องไม่เป็นงานวิจัยท่ีเป็นผลงานของ
นักศึกษาที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษา) 

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย 
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือหลักสูตร 6 ปี 
ประกาศใช้ในปีท่ี 8) 

ต้องไมเ่กิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ 
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีท่ี 6) 
 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้
งานในปีที่ 6) 

 

12. การด าเนินงานให้
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5  
ต้องด าเนินการทุกตัว 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5  
ต้องด าเนินการทุกตัว 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5  
ต้องด าเนินการทุกตัว 

รวม เกณฑ ์5 ข้อ เกณฑ ์12 ข้อ เกณฑ ์12 ข้อ 
 

 เกณฑก์ารประเมิน 
  ผ่าน และไม่ผ่าน 
  หากไมผ่่านเกณฑฯ์ ข้อใดข้อหนึง่ ถอืวา่หลกัสตูรไม่ไดม้าตรฐาน (คะแนนเป็นศูนย)์ 

 

ที่มา : เอกสารประกอบการประชาพิจารณ์  
              ร่างเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2558-2562) 
              ฉบับประชาพิจารณ์ วันที่ 24 เมษายน 2557 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรในกำรด ำเนินงำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2556 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 
   วันอังคำรที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 มีรองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ เป็นประธำนอนุกรรมกำรฯ องค์ประกอบที่ 1 7 8 และ 9 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวนทั้งสิ้น 24 คน 
   วันศุกร์ที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 มีรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร เป็นประธำนอนุกรรมกำรฯ องค์ประกอบที่ 2 3 และ 6 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวนทั้งสิ้น 41 คน 
   วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 โดยมีรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย เป็นประธำนอนุกรรมกำรฯ องค์ประกอบที่ 4 และ 5 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวนทั้งสิ้น 29 คน  
 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพ รับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน (Peer Review) หน่วยงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 เวลำ 13.30-16.00 น.  
ณ ห้องประชุม 1 ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ชั้น 9 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก. ซึ่งมีคณะกรรมกำรประเมิน จ ำนวน 4 ท่ำน โดยมีนำงพิมพ์จันทร์ นุ่มหอม ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก เป็นประธำนกรรมกำรฯ 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพิจำรณำระบบงำน และโครงร่ำงองค์กร (OP) ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 เวลำ 09.30-16.30 น.  
ณ ห้องประชุมก ำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก. เพื่อท ำควำมเข้ำใจในเกณฑ์ EdPEx ทั้ง 7 หมวด และท ำควำมเข้ำใจสภำพแวดล้อม และระบบงำนที่ส ำคัญ
ขององค์กรท่ีต้องมี โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวนท้ังสิ้น 46 คน 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ได้จัดประชุมแลกเปล่ียนกลยุทธ์ด้ำนกำรวิจัยที่ได้จำกผลกำรวิเครำะห์ด้วยโปรแกรม SciVal  ในวันพุธที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 เวลำ 09.00-
16.30 น. ณ ห้องประชุมก ำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก.  เพื่อขับเคลื่อนงำนวิจัยที่มุ่งสู่กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย โดยให้คณะ และหน่วยงำนที่มีภำรกิจ
วิจัยด ำเนินกำรวิเครำะห์ตนเองด้ำนกำรวิจัย โดยใช้ข้อมูลจำกโปรแกรม SciVal เพื่อเป็นสำรสนเทศในกำรก ำหนดกลยุทธ์ด้ำนกำรวิจัยที่สร้ำงกำรยอมรับในวงกำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำต ิโดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวนท้ังสิ้น 64 คน 
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