
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2557 
                           พบกับจดหมายข่าวกันอีกเช่นเคย ส าหรับเดือนนี้ เป็นเดือนสุดท้ายของปีการศึกษา 2556 ส านักงานประกัน
คุณภาพจึงมีข่าวที่น่าสนใจ และน่าตื่นเต้นมากมายมาฝากกันอีกเช่นเคย โดยมีรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ความท้าทายของมหาวิทยาลัยไทย ในการยกระดับ 
สู่มหาวิทยาลัยโลก ฉบับร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2557 ตลอดจนภาพกิจกรรม 
ที่น่าสนใจค่ะ 

 

                                           
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีนโยบายเร่งพัฒนาระบบการศึกษาขั้นสูงหรือระบบอุดมศึกษา ในการสร้าง 

องค์ความรู้ และผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับการแข่งขันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในเวทีโลก หรือแม้แต่การแข่งขันกับประเท ศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ 

ควำมท้ำทำยของมหำวิทยำลัยไทย ในกำรยกระดับสู่มหำวิทยำลัยโลก 

การพัฒนาและยกระดับมหาวิทยาลัยในประเทศ
ให้เป็นมหาวิทยาลัยโลกเป็นอีกยุทธศาสตร์ที่หลายประเทศ
ในอาเซียนด าเนินการอยู่ อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย 
สิงคโปร์ ส าหรับประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีนโยบายในการผลักดันและยกระดับคุณภาพ 
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยไทย โดยการส่งเสริมการวิจัย 
ในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
ตั้งแต่ปี 2554 และอยู่ระหว่างการผลักดันการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการบรหิารจดัการการศกึษาของมหาวทิยาลยัของ
ไทย โดยเน้นการพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพในระดับสูง
เพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ และ
เพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ในเชิงสร้างสรรค์ 
ค รอบคลุ ม ไปถึ ง ก า รยก ระดั บทั กษะแ ร ง ง านแล ะ 
การประกอบธุรกิจที่ ใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิต และผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์
เพื่อ ใช้ ในการแก้ ไขปัญหาของประเทศ รวมถึงสร้ าง
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมให้กับภาคส่วนต่างๆ ก่อให้เกิดการ
จ้างงาน การลงทุนจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ส่งผลให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันจนน าไปสู่
การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อประชากร (GDP) ของประเทศ 
และหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางในที่สุด 

ที่มา : วารสารเปิดร้ัวอุดมศึกษา ในงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 
      ระหว่างวันท่ี 23-24 เมษายน 2557 ณ อาคารอิมแพค ฟอร่ัม 
      ฮอลล ์9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 

      จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศกึษา เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยวางกรอบแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2558-2562) โดยแบ่งตามระดับการประกันคุณภาพการศึกษา 3 ระดับ ดังนี้ 

 ระดบัหลกัสตูร ประกอบด้วย ตัวบง่ชี้มาตรฐาน 1 ตวับง่ชี้ และตวับง่ชี้พฒันา 13 ตวับง่ชี้ โดยตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตรครอบคลุม 
ถึงสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ต่อนักศึกษา จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ (การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย 
ของอาจารย์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คุณภาพบัณฑิตพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงาน
ตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ตัวบง่ชี ้ ชนดิตัวบง่ชี ้ ตร ี โท เอก 
ตัวบง่ชีม้าตรฐาน 
1.1 ตัวบ่งช้ีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
ตัวบง่ชีพ้ฒันา 
1.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสังกัดหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปัจจัยน าเข้า    
1.3 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสังกัดหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปัจจัยน าเข้า    
1.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสังกัดหลกัสูตร ปัจจัยน าเข้า    
1.5 จ านวนบทความของอาจารย์หลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปัจจัยน าเข้า    

  

1.6 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าสังกัดหลกัสูตร ปัจจัยน าเข้า    
1.7 กระบวนการจัดการเรียนรู้และการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กระบวนการ    
1.8 การบริหารหลักสูตร กระบวนการ    
1.9 การประเมินผลผู้เรยีน กระบวนการ    
1.10 การดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุนนักศกึษา กระบวนการ    
1.11 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ  

(ป.ตรี โท เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) 
ผลผลิต    

1.12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ ผลผลิต     
1.13 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลผลิต      
1.14 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ผลผลิต    
 

 ระดบัคณะวชิา ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะวิชา จ านวน 8  
ตวับง่ชี ้โดยตัวบ่งช้ีระดับคณะวิชาควรเป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมินการด าเนินการของคณะวิชา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร
ที่คณะดูแลพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมด้านกิจกรรมนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย และการประกันคุณภาพ 

องค์ประกอบดา้น ตัวบง่ชี ้ ชนดิตัวบง่ชี ้
การผลติบณัฑิต 2.1  ผลการประเมินระดับหลักสูตร  

     (ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ) 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต 

2.2  การบริการนกัศกึษา (ถ้ามี) กระบวนการ 
2.3  กิจกรรมนักศึกษา (ถ้ามี) กระบวนการ 

การวจิยั 2.4  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ถ้ามี) กระบวนการ 
2.5  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ปัจจัยน าเข้า 
2.6  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ผลผลิต 

การบรกิารวชิาการ 2.7  การบริการวิชาการแก่สังคม กระบวนการ 
การบรหิารจดัการ 2.8  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธต์ามพันธกิจและกลุม่สถาบัน กระบวนการ 

 

 

 

ฉบับร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระดบัสถานศกึษา ประกอบด้วย ผลการด าเนนิงานระดบัหลักสตูร ระดบัคณะ และเพิ่มเตมิตวับง่ชี้ที่ด าเนินการในระดบัสถาบนั 
จ านวน 10 ตวับง่ชี ้โดยตัวบ่งชี้ระดับสถานศึกษาเป็นการประกันคุณภาพในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบัน  
ซึ่งประกอบด้วย  

มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา (ด้านกายภาพ  ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ) 
มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน (ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
 

องค์ประกอบดา้น ตัวบง่ชี ้ ชนดิตัวบง่ชี ้
การผลติบณัฑิต 3.1   ผลการประเมินระดับหลักสูตร  

     (ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ) 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 

และผลผลิต 
3.2  การบริการนักศึกษา  กระบวนการ 
3.3  กิจกรรมนักศึกษา  กระบวนการ 

การวจิยั 3.4  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  กระบวนการ 
3.5  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ 
     นักวิจัยประจ า 

ปัจจัยน าเข้า 

3.6  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ผลผลิต 
การบรกิารวชิาการ 3.7  การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม กระบวนการ 
การท านุบ ารงุศลิปะและวัฒนธรรม 3.8  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กระบวนการ 
การบรหิารจดัการ 3.9  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและ 

     กลุ่มสถาบัน 
กระบวนการ 

 3.10 ผลการบริหารงานของคณะ  
     (คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ) 

กระบวนการ 
 

 

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

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ต่อ)  

     

          Analysis : การวเิคราะห์ 
 ค าว่า “การวเิคราะห์” หมายถึง การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูล เพื่อใช้เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล 

การวิเคราะห์มักเกี่ยวข้องกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล การวิเคราะห์ภาพรวมในระดับสถาบัน จะช่วยชี้น าการบริหาร
ระบบงาน และกระบวนการท างาน เพื่อให้บรรลุผลการด าเนนิการที่ส าคัญและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 

ถึงแม้ว่าข้อเท็จจริงและข้อมูลแต่ละตัวจะมีความส าคัญ แต่ไม่ใช่องค์ประกอบหลักที่มีประสิทธิผลต่อการปฏิบัติการหรือการ
จัดล าดับความส าคัญเสมอไป เนื่องจากการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับความเข้าใจในความสัมพันธ์ข้างต้น ซึ่งได้จากการ
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อมลู  

                                             ที่มา : (ร่าง) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 2556-2557 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานประกันคุณภาพ จัดประชุมชี้แจง เรื่อง การเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556 
เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.30-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มก. โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 162 คน จากทั้ง 4 วิทยาเขต 
ได้แก่ วิทยาเขตบางเขนจ านวน 67 คน วิทยาเขตก าแพงแสน
จ านวน 46 คน วิทยาเขตศรีราชาจ านวน 23 คน และวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครจ านวน 26 คน 

 

ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานประกันคุณภาพได้เข้าร่วมงาน
สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี เมื่อศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 
2557 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. โดยเข้าร่วมกิจกรรม 
สรงน้ าพระและรดน้ าขอพรอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคล  

บุคลากรส านักงานประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมโครงการ
อบรมบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษมร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะท างาน
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ในวันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 
2557 เวลา 08.30–12.00 น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานประกันคุณภาพได้เข้าร่วมงาน
มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 
พ.ศ. 2554 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 

ส านักงานประกันคุณภาพ จัดโครงการฝึกอบรมเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ. 2557 
ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม  3  ชั้ น  4  ห อ ส มุ ด อ นุ ส ร ณ์  1 0  ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นผู้
ที่มีความสนใจปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรเลขานุการฯ ของส านักงานประกันคุณภาพ จ านวนทั้งหมด 
28 คน 

จัดท ำโดย          งำนวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มก. 
ที่ปรกึษำ   รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
กองบรรณำธิกำร  บุคลำกรส ำนักงำนประกันคุณภำพ มก. 
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิได้ที่ www.qa.ku.ac.th  หรือ โทร. 0 2942 8299 ภำยใน 4923-24 ต่อ 41-43 
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