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คู่มือ
แนวทางดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
--------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
คุณภาพการศึกษาได้รับการยอมรับว่าเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศชาติทั้งทางด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อมในทุกรูปแบบ และทุกระดับ ทั้งนี้ คุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามีความสาคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจต่าง ๆ นอกเหนือจากการจัด
การศึกษาในลักษณะของการเรียนการสอน โดยครอบคลุมการศึกษาวิจัย สร้างสรรค์ การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การเป็นที่พึ่ง และชี้นาสังคม โดยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะ
และศั ก ยภาพทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากสั ง คม และสาธารณชน อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ เป็ น
หลักประกันในคุณภาพการดาเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการควบคุม และกากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจึงได้ดาเนินการพัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ระบบ และกลไก ตลอดจนองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาตามระบบ และกลไกที่พัฒนา และ
เผยแพร่โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครอบคลุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลั กสู ตร คณะวิช า และระดับ มหาวิทยาลั ย โดยส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ การพัฒนาผู้ประเมิน การ
พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พัฒนาองค์ประกอบ และตัวบ่ งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
กาหนดให้มหาวิทยาลัยดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ดังกล่าว
ก่อให้ เกิดปั ญหา อุป สรรค และข้อจ ากัดบางประการเกี่ยวกับการทาความเข้าใจในระบบ และกลไก
รวมทั้ง องค์ป ระกอบ และตัวบ่ งชี้ ตลอดจนการพัฒ นาผู้ ประเมินเพื่อทาหน้าที่ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาในระดับหลักสูตร คณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย โดยการ
พัฒนาผู้ประเมินดังกล่าวดาเนินการโดยสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา
2

ต่าง ๆ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ และสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้อย่ างถูกต้องเหมาะสม โดยผู้ ประเมิ นที่ผ่ านการอบรมโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และได้ทาหน้ าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา
๒๕๕๗ พบว่ามีความแตกต่างกันในรายละเอียดทั้งในส่วนของการพิชญพิจารณ์ การตรวจสอบหลักฐาน
การทาความเข้าใจในตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน และการพิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร คณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างความรู้ การพัฒนาผู้ประเมิน การจัดทา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย พบว่า มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
รายละเอียดต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นจากผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน เอกสารหลักฐาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน ถูกต้องเหมาะสม สามารถสะท้อนระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยศิลปากร
จึงกาหนดให้มีการจัดทา “คู่มือแนวทางดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากรประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ประเมิน และผู้รับ
การประเมินทั้งในระดับหลักสูตร คณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า จะสามารถสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องเหมาะสม และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสาคัญ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ในระดั บ หลั ก สู ต ร คณะวิ ช า และระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
๒.๒ เพื่อนาเสนอแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ รับผิ ดชอบในระดับหลักสู ตร คณะวิช า และระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล
ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่สอดคล้องกันระหว่างผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน
เกี่ยวกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
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๒.๔ เพื่อนาเสนอข้อมูลเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้ผู้ประเมินใช้ประกอบการตัดสินใจ และพิชญพิจารณ์
๓. กรอบการดาเนินงาน
๓.๑ กรอบการดาเนินงานด้านเวลา
การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ กาหนดกรอบ
เวลาการดาเนินงานเป็น ๓ ลักษณะ คือ
รอบปีปฏิทิน ใช้ในการตรวจนับจานวน และประเมินผลงานทางวิชาการทั้งประเภทงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์/นาเสนอผลงาน และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับเผยแพร่ ทั้งนี้ รอบปีปฏิทินในการประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่าง วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
รอบปีการศึกษาใช้ในการประเมินองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน การสาเร็จการศึกษา การคานวณสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า โดยรอบปีการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่าง วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
รอบปีงบประมาณ ใช้ในการประเมินองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี แผนยุ ทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์การเงิน โดยรอบงบประมาณ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๘ ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๓.๒ กรอบการดาเนินงานด้านระยะเวลาการประเมิน
มหาวิทยาลัยศิลปากรกาหนดกรอบระยะเวลาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๘ โดยจาแนกเป็น ๓ ระดับ โดยกาหนดกรอบระยะเวลาการประกันคุณภาพการศึกษาจากวันสุดท้าย
ของปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ถึง ๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๙
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา และหน่วยงานหน่วยงานเทียบเท่า และสนับสนุน
วิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๕๙
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
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หมายเหตุนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และคณะวิชา หน่วยงานเทียบเท่า และ
สนับสนุนวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลั ยศิลปากรในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยศิลปากรใน
คราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓.๓ กรอบการกาหนดคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นการดาเนินงานตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นรอบปีที่ ๒ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม การรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในรอบปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงกาหนดองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุ ณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยประกอบด้วยผู้ประเมินภายนอก
และผู้ประเมินภายใน เป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิชาสามารถ
พิจารณาแต่งตั้งตามคุณสมบัติที่กาหนด โดยคณะวิชาจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา คณะวิชาสามารถ
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง จากรายชื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา ต้องเป็น
กรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะวิชาประสานงานกับฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
กรณีที่ ๑ หลักสูตรที่พร้อม และต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒
ในกรณี ที่ ต้ อ งการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรกาหนดไว้ดังนี้
- ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อย ๓ คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันและอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
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- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้อง
เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้ ง นี้ หลั ก สู ต รอาจแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ หรื อ บุ ค ลากรของคณะเพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้
ประสานงานหรือเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อทาหน้าที่ประสานงานและ
อานวยความสะดวกในการประเมิน โดยไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการพิชญพิจารณ์
คุณสมบั ติเ ฉพาะของคณะกรรมการประเมิ นคุณ ภาพภายในระดับหลั กสู ตรของแต่ล ะระดั บ
การศึกษาเป็นดังนี้
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
- หลักสูตรระดับปริญญาโทคณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- หลักสูตรระดับปริญญาเอกคณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป
กรณี ที่ ๒ หลั ก สู ต รที่ ยั ง ไม่ พ ร้ อ มเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒
- ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อย ๓ คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันและอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้อง
เป็ น ผู้ ที่ผ่ านการอบรมการเป็ น ผู้ ป ระเมิ นคุ ณภาพภายในระดั บหลั ก สู ตรซึ่ง ดาเนิ นการโดยส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ มหาวิทยาลัย
ทั้ ง นี้ หลั ก สู ต รอาจแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ หรื อ บุ ค ลากรของ คณะเพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้
ประสานงานหรือเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อทาหน้าที่ประสานงานและ
อานวยความสะดวกในการประเมิน โดยไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการพิชญพิจารณ์
คุณสมบั ติเ ฉพาะของคณะกรรมการประเมิ นคุณ ภาพภายในระดับหลั กสู ตรของแต่ล ะระดั บ
การศึกษาเป็นดังนี้
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
- หลักสูตรระดับปริญญาโทคณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- หลักสูตรระดับปริญญาเอกคณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป
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ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
วิช า/หน่ วยงานเทียบเท่า ซึ่งเป็น บุคคลภายนอกมหาวิทยาลั ย โดยกาหนดให้ประธานคณะกรรมการ
ประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดั บคณะวิช า/หน่ว ยงานเทีย บเท่า ส่ ว นหนึ่งเป็นคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันด้วย
กรรมการประเมินระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คนขึ้นอยู่กับขนาด
ของหน่ ว ยงาน โดยไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ ภ ายนอกสถาบัน และประธานกรรมการ
ประเมินต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบัน
กรรมการประเมินระดับสถาบัน จานวนไม่น้อยกว่า ๗ คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ทั้งหมด
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า
และสถาบันเป็นดังนี้
๑.ประธานกรรมการ
- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีประสบการณ์เป็นผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่าหรือ
- ผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีประสบการณ์เป็นผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือ
- ผู้ ที่ ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รการเป็ น ผู้ ป ระเมิ น ของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๒.กรรมการ
- กรณีเป็นอาจารย์ต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุนต้องทาหน้าที่ในระดับผู้อานวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๒ ปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
วิชาและสถาบันซึ่งดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ มหาวิทยาลัย
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๔. เงื่อนไขการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร ทุกระดับที่จัดการเรียนการสอนโดย
มหาวิทยาลัยศิลปากรในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการ
ประเมิน ดังนี้
- หลักสูตรการศึกษาที่กาหนดให้รับการประเมินคุณภาพ ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกที่จั ดการเรียนการสอนตลอดปี การศึ กษา ๒๕๕๘ หรือภาค
การศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งของปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทั้งนี้ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนไม่ครบ ๒
ภาคการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้ประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ที่สามารถประเมินได้เท่านั้น ส่วนหลักสูตร
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ปิด หรืองดรับนักศึกษาแต่ยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร ยังคงต้องได้รับการ
ประเมินคุณภาพ แต่ไม่รายงานผลการประเมินในระบบ CHE QA online
- กรณี ที่ใ นปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ มี ก ารจั ด การเรี ยนการสอนโดยเป็ น หลั ก สู ต รปรั บ ปรุง และ
หลักสูตรก่อนปรับปรุงนั้น ในการประเมินระดับหลักสูตรให้ดาเนินการตาม มคอ. ๒ ของหลักสูตรฉบับ
ล่าสุ ด ทั้งนี้ ข้อมูลบางส่ว นที่ใช้ในการประเมินจะใช้ข้อมูล ของบัณฑิต และนักศึกษาในหลักสู ตรก่อน
ปรับปรุง เช่น หลักสูตร .... พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตร ... (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ จะได้รับการ
ประเมินตาม มคอ. ๒ ของหลักสูตร ... (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยข้อมูลเกี่ยวกับจานวนบัณฑิต
ผลงานทางวิชาการของบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลอื่น ๆ จะใช้ข้อมูลจากหลักสูตร
.... พ.ศ. ๒๕๕๔ ยกเว้นกรณี หลักสูตรใหม่ ที่ยังไม่มีบัณฑิต หรือไม่มีผลการดาเนินงานบางส่วน จะได้รับ
การยกเว้นในตัวบ่งชี้นั้น ๆ เป็นต้น
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ
การเรี ย นการสอน การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ข้อ
๗.๔
- การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกาหนดกรอบเวลา
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานสร้างสรรค์ตามปี ปฏิทิน ทั้งนี้ หากผลงานทางวิชาการ และงาน
สร้ างสรรค์มีการเผยแพร่ ครอบคลุ มระหว่างปีปฏิทินที่ต่อเนื่องกัน ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ ทั้งทุกระดับจะพิจารณาให้เป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิช าการ และงาน
สร้างสรรค์ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
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- การสาเร็จการศึกษาของบัณฑิตในทุกระดับปริญญา เป็นไปตามกรอบเวลาปีการศึกษา โดย
จานวนของบัณฑิตพิจารณาจากการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสาคัญ
๕. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
๕.๑ องค์ประกอบที่ ๑การกากับมาตรฐาน
๕.๑.๑ จานวน และคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร ในการพิจารณาจานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตรนั้น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรระหว่างปีการศึกษา ให้นับอายุงาน
การเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรของอาจารย์ประจาหลักสูตร (ก่อนการเปลี่ยนแปลง) และอาจารย์ประจา
หลักสูตร (หลังการเปลี่ยนแปลง) รวมกันไม่น้อยกว่า ๙ เดือน โดยพิจารณาจากรายละเอียดตาม สมอ.
๐๘ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรลาเรียน ลาออก เสียชีวิต เกษียณอายุราชการ และมหาวิทยาลัยได้
มีการเตรียมการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งแล้ว แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ทันเวลาโดยหลักสูตรมีเอกสาร
หลักฐานการดาเนินงาน ลักษณะดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยด้านการบริหารสามารถได้รับการยกเว้น
เนื่องจากหลักสูตรได้พยายามดาเนินการแล้ว ทั้งนี้ ไม่ควรใช้เวลานานกว่า ๓ เดือน ส่วนคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
อนึ่ง กรณีที่หลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตรมากเกินกว่าจานวนขั้นต่าตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ และในระหว่างปีการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลั กสูตร แต่ยังคง
จานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์ขั้นต่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
๒๕๔๘ ให้ถือว่าหลักสูตรดังกล่าวยังคงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘
๕.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๕.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศิลปากรอาจมีอาจารย์ผู้สอน
ทั้งในลักษณะอาจารย์ประจา และอาจารย์พิเศษ โดยในส่วนของอาจารย์ประจานั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร
กาหนดเงื่อนไขอาจารย์ผู้สอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ส่วนอาจารย์พิเศษนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ และปฏิบัติงานทั้งในลักษณะวิทยากรพิเศษเป็นรายชั่วโมง และอาจารย์พิเศษเป็นรายวิชา
โดยวิทยากรพิเศษ และอาจารย์พิเศษได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
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๕.๑.๔ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิ พ นธ์ร่ ว ม และอาจารย์ ผู้ ส อบวิทยานิ พนธ์ ของมหาวิทยาลั ยศิล ปากรบางส่ ว นมีคุณ สมบัติเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติ เกี่ยวกับคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่ง เป็นตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้รับการอนุมัติการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร และรับทราบโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๗.๖)
๕.๑.๕ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกาหนด
กรอบเวลาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานสร้างสรรค์ ทั้งของอาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา
และผู้สาเร็จการศึกษาตามรอบปีปฏิทิน ทั้งนี้ หากผลงานทางวิชาการ และงานสร้างสรรค์มีการเผยแพร่
ครอบคลุมระหว่างสองปีปฏิทิน เช่น ระหว่างปีปฏิทิน ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ หรือระหว่างปีปฏิทิน ๒๕๕๘
ถึง ๒๕๕๙ เป็ น ต้น ในการประเมิน คุณภาพการศึกษาประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ ระดับหลั กสู ตรจะ
พิจารณาให้เป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานสร้างสรรค์ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
๕.๑.๖ การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๕.๒ องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต
๕.๒.๑ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ข้ อ มู ล
ประกอบการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นไปตามการ
กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ. ๒ ซึ่ ง ค ร อ บ ค ลุ ม ผ ล ก า ร
เรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา๔) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบางหลักสูตรอาจมี ผลการเรียนรู้เฉพาะของหลักสูตรเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ตัว บ่ งชี้นี้ จ ะเป็ น การประเมิน คุณภาพบัณฑิต ในมุมมองของผู้ ใช้บัณฑิต โดยเป็นบัณฑิต ที่ ส าเร็ จ
การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งคณะวิชาอาจดาเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มากกว่า ๑ ครั้งเพื่อให้ได้สัดส่วนตามที่กาหนด
๕.๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปีเป็น
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยพิจารณาจากการอนุมัติปริญญาโดยสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งคณะวิชาอาจดาเนินการเก็บข้อมูลบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มากกว่า ๑
ครั้งเพื่อให้ได้สัดส่วนตามที่กาหนด
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๕.๒.๓ ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ กรณีที่เป็นผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกที่มีอาจารย์ ประจาหลักสูตรทาหน้าที่เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
เป็นผู้ร่วมผลิตผลงานด้วย สามารถนามาใช้ในการประเมินได้ทั้งในส่วนของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
และอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยมีค่าน้าหนักเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้ ผลงานของนักศึกษา
และผู้สาเร็จการศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่แล้วในรอบปีปฏิทิน ๒๕๕๘ ส่วนจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นไปตามกรอบเวลาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยพิจารณาจากการอนุมัติปริญญาโดยสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๕.๓ องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา
๕.๓.๑ การรั บ นั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต รการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ปริ ญ ญาที่ จั ด การเรี ย นการสอนใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีระบบ และกลไกการรับนักศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
เหมาะสมกับการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยมีความแตกต่างในระบบ และกลไกของแต่ละ
หลักสูตร โดยอาจประกอบด้วยการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบภาษาต่างประเทศ การ
ทดสอบความสามารถเฉพาะ การทดสอบทักษะวิชาชีพ โดยทุกหลักสูตรนั้น คณะ และมหาวิทยาลัยมี
ระบบ และกลไกการติดตามตรวจสอบการรับนักศึกษาให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ง
สามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตรงตามความต้องการของหลักสูตร และเป็นไปตามแผนการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตร
๕.๓.๒ การส่งเสริ ม และพัฒนานักศึกษาจากการที่มหาวิทยาลั ยมีการรับนักศึกษาใหม่ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ทาให้มีโอกาสที่นักศึกษาจะมีพื้นฐานความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น
ทุกหลักสูตรจึงมีการพัฒนาระบบ และกลไกการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษา เพื่อป้องกันการลาออกก่อน
สาเร็จการศึกษา และทาให้นัก ศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่กาหนดไว้ โดยเป็นไป
ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ใน มคอ. ๒ ของแต่ละหลักสูตร
๕.๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษาการพิจารณาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา และอัตราการสาเร็จ
การศึกษาอยู่บนพื้นฐานการแสดงแนวโน้มในช่วงเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา โดยอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาจะ
ใช้การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจานวนนักศึกษารุ่นเดียวกันระหว่างชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ โดยในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ นั้น ใช้ข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจานวนนักศึกษาระหว่างชั้นปีที่ ๑ และชั้นปี
ที่ ๒ รหัสประจาตัว ๕๖, ๕๗ และรหัสประจาตัว ๕๘
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ส่วนอัตราการสาเร็จการศึกษาใช้การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ๓ ปี
การศึกษาย้อนหลัง โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น ใช้ข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖, ๒๕๕๗ และปีการศึกษา ๒๕๕๘
อย่างไรก็ตาม เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับผู้ประเมิน และตอบสนองการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างแท้จริง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมกัน
พัฒนาแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา เพื่อเป็นการ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรได้อย่างถูกต้องแม่นยา
๕.๔ องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์
๕.๔.๑ การบริหาร และพัฒนาอาจารย์ให้ความสาคัญกับการกาหนดกฎเกณฑ์การรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาเพื่อทาหน้าที่อาจารย์ ประจาหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัย ศิลปากรกาหนดการรับอาจารย์
ใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยต้องมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือปริญญาโทแต่อยู่ในระหว่างการศึกษาปริญญาเอก หรือทาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
รวมทั้งต้องมีผ ลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลั ยกาหนด โดยสอดคล้ องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๘ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ บางหลักสูตรอาจไม่มีการรับอาจารย์ใหม่เข้ามาเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร แต่หลักสูตรยังคงต้องมีการบริหารอาจารย์ และการส่ งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อสร้ างความเข้มแข็งแก่อาจารย์ ป ระจาหลั กสู ตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่จาเป็นที่อาจารย์ประจา
หลักสูตรทั้งหมดต้องได้รับการพัฒนา เช่น การนาเสนอผลงานวิชาการ การจัดแสดงเผยแพร่ผลงาน
ศิลปะและการออกแบบ การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวด แข่งขันทางวิชาการ เป็นต้น
๕.๔.๒ คุณภาพอาจารย์ เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ
และการอ้ างอิ ง ผลงานวิ ช าการ โดยมหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากรก าหนดเงื่ อ นไขการประเมิ นตามเกณฑ์ ที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดขึ้นดังนี้
- คุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการ พิจารณาจากอาจารย์ประจาหลักสูตร ณ วัน สิ้นปีการศึกษา
๒๕๕๘ โดยกรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ว่าในหลักสูตร หรือคณะ
วิชาใดตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมีการปรับเปลี่ยนคุณวุฒิ และ/หรือตาแหน่งทางวิชาการ ให้พิจารณา
เต็มจานวนตลอดปีการศึกษา แต่หากอาจารย์ประจาหลักสูตรปฏิบัติงานไม่ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ
มีการปรับเปลี่ยนคุณวุฒิ และ/หรือตาแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาตามกฎเกณฑ์สัดส่วนการปฏิบัติงาน
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(ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๙ เดือนให้นับเต็มจานวนตลอดปีการศึกษา แต่หากปฏิบัติงานระหว่าง ๖-๙ เดือน
ให้นับร้อยละ ๕๐ ของปีการศึกษา ส่วนการปฏิบัติงานน้อยกว่า ๖ เดือน ไม่มีการนับ)
- ผลงานทางวิชาการในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรนั้น อาจเกิดขึ้น
ได้ในหลายลักษณะ โดยทุกกรณีต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการสาเร็จการศึกษาของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรโดยประกอบด้วย
-ผลงานวิชาการเดี่ยวของอาจารย์ประจาหลักสูตร
- ผลงานวิช าการร่ ว มของอาจารย์ประจาหลั ก สู ตรทั้งในหลั กสู ตรเดียวกัน หรือ ต่า ง
หลักสูตรกัน
- ผลงานวิชาการร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร กับบุคคลภายนอก
- ผลงานวิชาการร่วมของนักศึกษา/บัณฑิต และอาจารย์ประจาหลักสูตรในฐานะอาจารย์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ/นักวิชาการอิสระ
ทั้งนี้ สามารถนับผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อนอกเวลา
และมิใช่ส่วนหนึ่งของการสาเร็จการศึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตรได้
๕.๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตร พิจารณาเฉพาะอาจารย์ประจาหลักสูตรเท่านั้น โดยการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรนั้น
พิจารณาระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจาหลักสูตร ทั้งนี้ กรณีการเสียชีวิต การเกษียณอายุ
ราชการ การสูญเสีย อาจารย์ประจาโดยเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ จะไม่มีผลต่อการคงอยู่ของ
อาจารย์ประจา ส่วนความพึงพอใจของอาจารย์ประจาต่อการบริหารหลักสูตรนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรได้
อ านวยความสะดวกส าหรั บ ผู้ ป ระเมิ น และตอบสนองการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งแท้ จ ริ ง
คณะกรรมการประกันคุ ณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมกันพัฒนาแบบสอบถามเพื่อให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์ประกอบที่ ๔.๓ ความพึงพอใจของอาจารย์ เพื่อเป็นการรวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดกับอาจารย์ของแต่ละหลักสูตรได้อย่างถูกต้องแม่นยา
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๕.๕ องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๕.๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร การประเมินสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้ความสาคัญ
กับรายละเอียดใน มคอ. ๒ เกี่ยวกับปรัชญา และวิสัยทัศน์ของหลักสูตร โดยการจัดโครงสร้างหลักสูตร
และรายละเอีย ดคาอธิบ ายรายวิช าในหลั กสู ตรต้องสะท้อนปรัช ญา และวิสัยทัศน์ของหลั กสู ตรอย่าง
ครบถ้วน รวมทั้งต้องแสดงให้เห็นความทันยุคทันสมัยของหลักสู ตร เนื้อหามีความทันสมัย มีการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามหลักการที่สามารถสร้างบัณฑิตตามปรัชญา และวิสัยทัศน์อย่างแท้จริง
๕.๕.๒ การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการประเมินเกี่ยวกับ
อาจารย์ผู้สอนนั้น ให้ความสาคัญกับคุณสมบัติ คุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจา และ/หรือ
ความรู้ และประสบการณ์ของอาจารย์พิเศษ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การจัดการเรียนการ สอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ โดยพิจารณารายละเอียดจาก มคอ. ๓ หรือ มคอ. ๔
(แล้วแต่กรณี)
๕.๕.๓ การประเมินผู้เรียนมหาวิทยาลัยศิลปากรได้อานวยความสะดวกสาหรับผู้ประเมิน และ
ตอบสนองการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งแท้ จ ริ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมกันพัฒนาแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์ประกอบที่
๕.๓ การประเมินผู้เรียน เพื่อเป็นการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดกับอาจารย์ของแต่ละ
หลักสูตรได้อย่างถูกต้องแม่นยา ประกอบกับพิจารณารายละเอียดจาก มคอ. ๕ หรือ มคอ. ๖ และ มคอ.
๗ (แล้วแต่กรณี)
๕.๕.๔ ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ เนื่องจาก
ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษามีก ารเปลี่ ย นแปลงเกณฑ์ ก ารประเมิน คุ ณภาพการศึ ก ษาใน
องค์ประกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน โดยไม่นาตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ (การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนิ น งานเพื่ อการประกั น คุณ ภาพหลั ก สู ต รและการเรี ยนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ในองค์ประกอบที่ ๑ มาพิจารณา ประกอบกับบางหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนั้น การประเมินผลการดาเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติจึงขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตรเป็นสาคัญ
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๕.๖ องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจา
หลักสูตรในการนาเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งความพอเพียง และความทันสมัยของ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้
อ านวยความสะดวกส าหรั บ ผู้ ป ระเมิ น และตอบสนองการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งแท้ จ ริ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมกันพัฒนาแบบสอบถามเพื่อให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเป็นการรวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์
๖. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน
ในส่ วนของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบันนั้น มีรายละเอียดที่
แตกต่างจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๖.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
๖.๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ทั้งในระดับคณะ และระดับสถาบันนั้น ใช้ผล
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่อยู่ภายใต้คณะ และภายใต้สถาบัน โดยพิจารณา
เฉพาะหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน และได้รับการประเมิน ทั้งนี้ หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุ มัติให้ ปิดหลั กสู ตรแล้ ว แม้ว่าจะต้องดาเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตร แต่จะไม่นาคะแนนการ
ประเมินมาคานวณทั้งในส่วนของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน และหลักสูตรทั้งหมดของคณะ และ
สถาบัน
๖.๑.๒ จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า การคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าของ
แต่ละคณะ คานวณตามเลขรหัสรายวิชาที่สังกัดแต่ละคณะ เทียบเคียงกับจานวนนักศึกษาของคณะ ทั้งนี้
กรณีที่เกณฑ์มาตรฐานจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าใน มคอ. ๑ แตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานจานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะพิจารณาจากจานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าที่มีคะแนนการประเมินมากกว่าเป็นสาคัญ ส่วนกรณีที่คณะมีหลักสูตรมากกว่า
๑ กลุ่มสาขา จะใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่คานวณจากจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าของแต่ละกลุ่ม
สาขา
๖.๑.๓ การบริ ก ารนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี และกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งใน
ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยในการประเมินทั้งในระดับคณะ และสถาบัน สามารถใช้กิจกรรมที่
ดาเนินการโดยคณะ และสถาบัน โดยให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าผู้ดาเนินกิจกรรม
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๖.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
๖.๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีทั้งในลักษณะรวม
ศูนย์ซึ่งดาเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยคณะต่าง ๆ ใช้ประโยชน์จากระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ บางคณะมีการพัฒนาระบบและกลไก
การบริห ารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของตนเอง ดังนั้น ในการประเมินระดับคณะ และ
สถาบั น จึ ง สามารถอ้ า งอิ ง ระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ข อง
มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือของคณะได้
๖.๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ แหล่งที่มีของเงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยสิลปากรสามารถจาแนกเป็นเงินที่จัดสรรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใน
ทุกรู ป แบบ และเงิน ที่จั ด สรรจากหน่ว ยงานภายนอกมหาวิทยาลั ย ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ง บางส่ ว นเป็ น
ลักษณะการจ้างวิจัยในประเด็นหรือหัวข้อที่หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ การ
ดาเนินการดังกล่าวอยู่บนองค์ความรู้ และข้อมูลด้านการวิจัย แม้ว่าผลลัพธ์จากงานวิจัยจะเป็นในลักษณะ
การบริการทางวิชาการ
๖.๓ องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
๖.๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม คณะ และสถาบันมีการจัดทาแผนการบริการวิชาการ
ประจาปี ซึ่งเป็นทั้งการบริการวิชาการในลักษณะการสร้างรายได้ และแบบให้เปล่า อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่า งปี การศึกษา ๒๕๕๘ นั้ น มีก ารดาเนินกิจกรรมการบริการวิช าการแก่สั งคมที่มิ ได้บรรจุไว้ใ น
แผนการบริการวิชาการประจาปี ดังนั้น ในการประเมินความสมบูรณ์ และการครอบคลุมการบริการ
วิชาการตามเกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจากกิจกรรมการให้ บริการวิชาการแก่สังคมทั้งหมดทั้งที่บรรจุ
และไม่ได้บรรจุไว้ในแผนการบริการวิชาการประจาปี
๖.๔ องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖.๔.๑ ระบบและกลไกการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย สิ ล ปากรเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแกนนาด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของคณะต่าง ๆ
ที่มีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับศาสตร์ และองค์ความรู้ของแต่ละคณะ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา
๒๕๕๘ ทุ ก คณะมี ก ารด าเนิ น การตามเกณฑ์ ม าตรฐาน โดยมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรจั ด ท าเกณฑ์ ก าร
เทียบเคียงผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะและการออกแบบเพื่ อให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ด้านศิลปะและการออกแบบได้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตร
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๖.๕ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
๖.๕.๑ การบริ หารของคณะเพื่ อการกากับ ติด ตามผลลั พธ์ ต ามพัน ธกิ จกลุ่ม สถาบั น และ
เอกลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยศิลปากรกาหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี ทาให้คณะ
ต้องมีการพัฒนา และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจาปี พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง ควบคุมการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรกาหนดหลักเกณฑ์ และเผลแพร่การดาเนินงาน
เพื่อการวิเคราะห์ต้นทุ นต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรให้เป้นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. สรุป
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก โดยสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่ด้วยศักยภาพ
และข้อจากัดของแต่ล ะสถาบั นอุดมศึกษา ทาให้คุณภาพการศึกษามีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
ระบบ และกลไกการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา คือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งนี้ แม้ว่าการกาหนดรายละเอียดของ
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินที่ทุกสถาบันอุดมศึกษาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาจะ
เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดขึ้น โดยให้ความสาคัญกับการประเมินใน
ลั ก ษณะกั ล ยาณมิ ต รตามหลั ก การพิ ช ญพิ จ ารณ์ แต่ ใ นการด าเนิ น งานมั ก ประสบปั ญ หาการตี ค วาม
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ์ของผู้ประเมินเป็นสาคัญ ดังนั้น
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน รวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งอัน
เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน คณะกรรมการประกั นคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้
พิจ ารณาจั ดทา“คู่มือแนวทางด าเนินการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘” เพื่อกาหนดรายละเอียดขององค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินให้
เป็นแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยครอบคลุมรายละเอียดขององค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินทั้งในระดับหลักสูตร คณะ
และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร หวังเป็น อย่างยิ่ง
ว่า “คู่มื อ แนวทางด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘” จะเป็ น เครื่ อ งมือ ส าคัญในการป้อ งกัน แก้ ไขปั ญหา และอุป สรรคในการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในอัน เนื่ องมาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่ อนระหว่างผู้ ประเมิน และผู้ รับการ
ประเมิน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่รับการประเมิน เนื่องจากเป็นการพัฒนาจากปัญหา อุปสรรค
และประสบการณ์ความขัดแย้งจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เป็นสาคัญ
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