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คู่มือรายละเอียดตวับ่งชีก้ารประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ปกีารศึกษา 2558 

 
บทน า 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
 

1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดับการพัฒนาของ
สถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
จึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558 - 2562) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีพัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็น
ระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานในทุกปีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษา
เพิ่มเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน ในรอบแรกนี้ตัวบ่งช้ีประเมินผลการด า เนินงานมีทั้งตัวบ่งช้ีที่เป็น
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน 
ด้านการเงิน และด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปท่ีใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้
เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว  เนื่องจากในระยะแรกนี้
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งช้ีส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งช้ีที่เน้น
กระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก โดยน าแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม        
การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ส าหรับ
การวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งช้ีที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ 
สมศ. มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติ
ของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกต่างจาก
รอบแรกคือ มีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบัน
เฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญา
เอกตามนิยามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา    โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ  4  ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด้านอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันด า เนินการไป
พร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งช้ีที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด า เนินการตามตัวบ่งช้ีกระบวนการดังกล่าวด้วย 
(process performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่  
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา   
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนานักศึกษาการวาง
ระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน  จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่  
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ     

ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย 
การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 

3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ     

ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหาร
จัดการมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของสถาบัน
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพ
ในภาพรวม 

  จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
การพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ช้ีผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน  อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพ
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ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทุกปีการศึกษาตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตาม
กฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท า  ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและ
การพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้
เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  มีการควบคุม
คุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร   มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพ  
ผลการผลิตบัณฑิต  โดยคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเช่ือมโยงกับระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ส า เร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.2553 อาจเป็นระบบที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพ
ได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง 
ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ     
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ
ข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 

3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2558 – 2561) 
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามวงจรคุณภาพ  ประกอบด้วย  4 ขั้นตอน  คือ  การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ 
(Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด - ปิดภาคการศึกษาแบบเดิมหรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบ
เปิด - ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา 
(เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป) 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม หรือเดือน
สิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
(รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการ
พัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
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วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังน้ี 
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งช้ีที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้มีการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีท้ังระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA 

Online 
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมิน

ไปแล้ว 
6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน 
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ  CHE QA Online  และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  คณะวิชา  พร้อมน า

ผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 
8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง 

(รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 
9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้น    

ปีการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา ทั้งระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร หากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 
 
ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรก าหนดไว้ดังน้ี 
- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและอย่างน้อยหนึ่งคน

ต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 
- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน   

ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษา  เป็นดังนี ้
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด า รงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป 

ในกรณีที่ประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน ก าหนดไว้ดังน้ี 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 

ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 
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 1. ประธานกรรมการ 
- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 
  - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ 
  - ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
2. กรรมการ 
  - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  - กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าท่ีในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 
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ส่วนที่ 1 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
  ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การด า เนินงานและการบริหารงาน
ระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ด า เนินการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 
การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้
สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
  2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เช่ือมโยงกับตัวบ่งช้ีการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการ
เผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
  3. ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ ส าหรับตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการจะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของ
ค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพื่อให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้  และได้ก าหนดแนวทางในการให้
คะแนนในแต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 
  4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีการด าเนินงานได้ตาม
มาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อม
ข้อมูลพื้นฐานให้กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจาก
องค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) 
และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ ประเด็นการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผลประเมิ นคุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐ านคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา 
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องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ ประเด็นการประเมิน 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มวีุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งวชิาการ 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่

ได้รับการอา้งอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร  
การเรียนการสอน  การ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้นๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ  กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ 

ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน



8 

 

องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ ประเด็นการประเมิน 

เรียนรู้ ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6 องค์ประกอบ 14  ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความ
เป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง     
เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้
มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่
หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ และหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหต ุ

1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่ น้ อยกว่ า  5  คน  และเป็ น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้  และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่ จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรน้ัน  

ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ 
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ จัด
การศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

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

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 
ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549 ก าหนดว่า 
• อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)  ได้อีก 1 
หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 
• อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ใน
สาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 
ลงวันที่ 11 มี.ค. 2557 ก าหนดว่า 
• กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ 
ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 3 
คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่ม  วิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานพินธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ 
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอน 

 

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิไมต่่ ากว่าปริญญาเอกหรือ 
เทียบเทา่ หรือด ารงต าแหน่ง            
รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวชิาน้ัน
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธก์ันจ านวนอย่าง
น้อย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ 
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชาน้ัน 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวน 
อย่างน้อย 3 คน 

 

4. คณุสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน 

 1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชา

1. อาจารย์ประจ าหรือผูท้รงคุณวฒุ ิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก 
หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการไมต่่ ากว่า
รองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาน้ันหรือ

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึก 
ข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555 ก าหนดว่า 
ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เป็นอาจารย์ผู้สอนใน
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เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหต ุ
ที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ 

ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

สาขาวชิาที่สัมพันธก์ัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ 

ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

หลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจาก
ส าเร็จการศึกษา ทั้งน้ี ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เร่ิม
สอน  จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนใน
ระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 

5. คณุสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ท่ีปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

 1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากวา่ รองศาสตราจารย์ในสาขาวชิา
น้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่ ว นห น่ึ งขอ งก า ร ศึกษา เพื่ อ รั บ
ปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
น้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

- การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออก
จาก ราชการ ดังน้ี  
1) หลักสูตรสามารถจา้งอาจารย์ที่มคุีณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร ซ่ึงเกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ กลับเข้ามาท างานแบบเต็มเวลา
หรือบางเวลาได ้ โดยใช้ระบบการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนและมีการก าหนดภาระงานไวอ้ย่างชัดเจน  
อาจารย์ดังกลา่วสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานพินธ์ และอาจารย์ผู้สอนได ้
2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 

6. คณุสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม 
(ถ้าม)ี 

 1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธก์ันและ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่ ว นห น่ึ งขอ งก า ร ศึกษา เพื่ อ รั บ
ปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธก์ันและ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซ่ึงอาจ
เป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ าในสถาบัน
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เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหต ุ
เท่าน้ัน  ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจ าในสถาบันหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงในสาขาวิชาน้ันๆ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้าน
น้ัน  เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
   ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ร่วมอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่   รองศาสตราจารย์ขึ้น
ไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป โดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาและต้องแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้ง    
น้ันด้วย 
 

7. คณุสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

 1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก
หรือเทียบเทา่ หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไมต่่ ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน
หรือสาขาวชิาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าและผูท้รงคุณวุฒ ิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา่หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไมต่่ า
กวา่รองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาน้ันหรือ
สาขาวชิาที่  สัมพันธก์ัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) ต้องเป็นรายงาน
สืบเน่ืองฉบับเต็มในการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) หรือวารสารหรือสิ่งพิมพ์
วิชาการซ่ึงอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มกีรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) 
ซ่ึงอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนกิส ์

วิทยานพินธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตรสามารถทดแทนการตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได ้ โดยพิจารณาจากปี
ที่ได้รับสทิธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด 
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เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหต ุ
9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 วทิยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน 

หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภท 
ให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท า 
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ 
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10 ก าหนดว่า
อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไมเ่กิน 5 คน  
หากหลกัสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแล
นักศึกษาได้มากกวา่ 5 คน ให้อยู่ใน   ดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษาน้ัน แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 10 คน เพื่อ
สนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้านทุน
วิจยัและเคร่ืองมือวิจัย รวมทั้งผูท้ี่ด าเนินโครงการวิจัยขนาด
ใหญ่อย่างต่อเน่ืองในการผลิตผลงาน 

10. อาจารย์ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่ง 
และสม่ าเสมอ 

 ควรมีอย่างน้อย 1 เ ร่ืองในรอบ 5 ปี      
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

ควรมีอ ย่างน้อย 1 เ ร่ืองในรอบ 5 ปี       
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่าง
สม่ าเสมอ 

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือหลักสูตร 
6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8) 

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

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

 

รวม เกณฑ ์3 ข้อ เกณฑ ์11 ขอ้ เกณฑ ์11 ขอ้  
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ            ที่

เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งช้ีนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับท่ีประกาศใช้ล่าสุด 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งช้ี 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
วิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม            
มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่ เป็นหน่วยงานในการก ากับแล ะส่งเสริมการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับ
คุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ได้เช่ือมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
พิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปี
การศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ประเภทของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ ์
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม  2559) 

ค าอธิบาย : 
         กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการ
ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ            
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตใน
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์การประเมิน : 

                           ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการค านวณ : 

1) กรณีเปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี 

คะแนนท่ีได ้= 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ 

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 

 
ข้อมูลประกอบ 

จ านวนบัณฑติที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตทีส่ าเรจ็การศึกษา 
หมายเหตุ :   

1. ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ระดับปริญญาตรี ส านักงาน
ประเมินฯ ด าเนินการส ารวจให้ 

2. ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการส ารวจให้ 
 

ข้อมูลที่ต้องการ/ข้อมูลอ้างอิง : 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต  โดยที่ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  อย่างน้อยร้อยละ  20  ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยมีข้อมูลประกอบการ
พิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
3. ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA 

Online System)  โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบท้ัง 5 ด้าน  และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม  2559) 

ค าอธิบาย : 
บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการ

ของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี  นับจากวันท่ีส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
นั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณ
ร้อยละของผู้มีงานท าของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหค้ านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลัง
ส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  เป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 

 จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 100 
จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 

การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมา
พิจารณา 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ =  

 
หมายเหตุ :     

1. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
2. ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้วและผู้ที่ศึกษาต่อในระดับ

บัณฑิตศึกษา (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)  
3. ใช้ข้อมูลผลการส ารวจในช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ของบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

 ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 5 
100 

 

ข้อมูลที่ต้องการ/ข้อมูลอ้างอิง : 

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อย่างน้อยร้อยละ 70) และในเชิง
คุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา) กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 70  ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ให้มีการ
ติดตามซ้ า โดยผลการส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
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1. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า 
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
5. จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
6. จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ปริญญาโท) ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ประเภทของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ ์
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม  2559) 
ค าอธิบาย : 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาค าตอบที่มีความน่าเช่ือถือ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท x 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
   คะแนนท่ีได้ =  

 

 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา x 5 
40 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้: 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย   หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ   ส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
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การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับ
การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี ้: 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มอีงค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอก

สถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
หมายเหตุ : 

1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนบัในตัวบ่งช้ีผลงานทางวิชาการของ
อาจารย ์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ  
3. ในกรณีที่ไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษาไมพ่ิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จ านวนและรายช่ือบทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ของผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา  
พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ช่ือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  วัน เดือน ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละช้ิน  

2. จ านวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ช่ือหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัดประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของ
การเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของผลงานการเผยแพร่งานแต่ละช้ิน  

3. จ านวนและรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  

หมายเหตุ แหล่งเผยแพร่และรายชื่อวารสารที่ได้รับรองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ปริญญาเอก) ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ประเภทของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ ์
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม  2559) 

ค าอธิบาย : 
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่

ที่มีความน่าเช่ือถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้
อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้ 'เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 

ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก x 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

   คะแนนท่ีได้ =  

 

 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา x 5 
80 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้: 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย   หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับ
การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี ้: 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มอีงค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

หมายเหตุ : 
1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนบัในตัวบ่งช้ีผลงานทางวิชาการของ

อาจารย ์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ   
3. ในกรณีที่ไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษาไมพ่ิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จ านวนและรายช่ือบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปปีฏิทินท่ีตรงกับปีการศึกษา พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ช่ือวิทยานิพนธ์  
วัน เดือน ปีท่ีตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น 

2. จ านวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีท่ีเผยแพร่ ช่ือหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัดประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบ
ของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของผลงานการเผยแพร่งานแต่ละช้ิน  

3. จ านวนและรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด  
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพนักศึกษา ต้องให้
ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความ
พร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการ
พัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส าหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้   

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก (core subjects)      
(2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) 
และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking and problem 

solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) การสื่อสารและความร่วมมือกัน (communication 
and collaboration)   

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) ประกอบด้วย การรู้
สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และ การรู้ ICT (ICT literacy) 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น (adaptability 
and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-direction)  ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม 
(social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) 
ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility) 

  การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การด าเนินการดังกล่าวให้พิจารณาจากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 

   ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

   ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม  2559) 
ค าอธิบาย : 
         คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จ แต่ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการ
ออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์
ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการ
คัดเลือก  ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นท่ีจะเรียน และมีเวลา
เรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็น
ต่อไปนี ้

 - การรับนักศึกษา 
 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้
นักศึกษาท่ีมีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการน าระบบ    
  กลไกไปสู่การ    
  ปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีระบบ มีกลไก 
•  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

•  มกีารประเมิน
กระบวนการ 

•  มกีารปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐาน    
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น  
แนวปฏบิัติที่ดีได้
ชัดเจน 

          

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
การรับนักศึกษา 
1. การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ 

(ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)  
2. เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน  และสอดคล้องกับระดับของ

หลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้
พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ฯลฯ)  
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3. เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก มีความเหมาะสม เช่ือถือได้ 
โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียน  

4. นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส า เร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด       
มีคุณสมบัติขั้นต้นท้ังความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกาย
และจิต  มีเวลาเรียนเพียงพอ  

5. ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับและมีการรับเข้าศึกษาแบบมีเง่ือนไข นักศึกษาได้รับ
การเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จน
ส าเร็จการศึกษา  

6. การก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ การรับเข้าศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและคุณสมบัติพื้นฐานท่ีน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย  

7. กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจาก
อัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษา 

ประเภทของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม  2559) 

ค าอธิบาย : 
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้

มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรม
การพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ท้ังกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มี
จิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริม
การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้
นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

เกณฑ์การประเมิน : 
          คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการน าระบบ    
  กลไกไปสู่การ    
  ปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีระบบ มีกลไก 
•  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

•  มกีารประเมิน
กระบวนการ 

•  มกีารปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐาน    
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น  
แนวปฏบิัติที่ดีได้
ชัดเจน  

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
1. การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑท์ี่

ก าหนด  
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)  
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3. การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา  
4. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน 

ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน)  
5. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ  
6. การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า  มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือส าเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ)  
7. ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา  
8. บัณฑิตศึกษา การก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ท่ีเพียงพอ 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
1. สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอและครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม  
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของนักศึกษา  
3. การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  
4. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่ นผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic 

engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ  
5. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT literacy, scientific literacy, 

media literacy, health literacy, life skill, career skills  
6. การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน  
7. การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจ ากัด  
8. หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะที่

สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
9. การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่

นักศึกษาและการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม  2559) 

ค าอธิบาย : 
ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการ

ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  

เกณฑ์การประเมิน : 
          คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มกีารรายงานผล  
การด าเนินงาน 

 

• มีการรายงานผล 
  การด าเนินงานใน   
  บางเร่ือง 
 

• มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

 

• มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

• มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเร่ือง 

 

• มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

• มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

 

• มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

• มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

• มีผลการด าเนินงาน
ที่โดดเด่น 
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐาน    
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายวา่เป็นผล
การด าเนินงานที่  
โดดเด่นอย่างแท้จริง 

     

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร  
2. อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา  
4. บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิต

และเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
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องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร 
และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และ
กิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการ
ด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตราก าลัง
อาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาของ
หลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา  ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าใน
การผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ 
ให้พิจารณาจากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม  2559) 

ค าอธิบาย : 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับ

สภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบ
การบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว  เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้
หลักสูตรมีอาจารย์คุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง  และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน : 

          คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการน าระบบ    
  กลไกไปสู่การ    
  ปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีระบบ มีกลไก 
•  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

•  มกีารประเมิน
กระบวนการ 

•  มกีารปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐาน    
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น  
แนวปฏบิัติที่ดีได้
ชัดเจน  

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
ระบบการรับอาจารย์ใหม ่
1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
2. การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท า งานตามความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ านวนที่ไม่ต่ ากว่าตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย์ 
1. สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
2. ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังด้านอาจารย์ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ 
(คณะกรรมการประจ าคณะ)  

3. สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน ลดอัตราการ
ลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตราก าลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธ ารง
รักษา แผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/ เกษียณอายุ อื่นๆ ตามบริบท  

4. ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด สถาบันต้องมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อทดแทนข้อจ ากัดอย่างเป็นระบบ  

5. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มี
อาจารยค์งอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา  

6. การก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน  
7. การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
8. ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
9. ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
10. ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน  
11. ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1. สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง   
2. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น  เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของ

บัณฑิต  
3. การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
4. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร  
5. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)  
6. การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์  
7. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร  
8. บัณฑิตศึกษา ให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่าก าลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี 

โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม  2559) 

ค าอธิบาย : 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต  อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง
ทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งช้ีนี้จะประกอบด้วย 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  และ Scopus       

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทาง
วิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนา
องค์ความรู้ ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
เกณฑ์การประเมิน : 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100   

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปรญิญาเอก ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ =  

 
 
 
 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ :     

คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่
มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก
ได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
    สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัย

เพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนท่ีได้ = 

 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ า ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึง

ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต า แหน่งทางวิชาการแล้ว 
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน :  

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นคะแนน
ระหว่าง  0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามสูตร 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้: 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

-  
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1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้

น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับ

การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี ้: 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

    ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา  เป็นหลักสูตรที่ส าคัญและเน้นการสร้าง     
องค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อ
หลักสูตรนั้นๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง    
ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ า หลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการท าวิจัย มีผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์และเป็น
ฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น  จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อม
แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การค านวณตัวบ่งช้ีนี้ ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป  รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง ที่เป็น
ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอก
นั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจารณาผลการด าเนินงาน 5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน :  
โดยการแปลงอัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 

1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร     = 
 
2. แปลงค่าท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนน = 
 
. 

จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิง 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อตัราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร x 5 
อัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ถ้าอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวน 5 คน 

โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล  TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2554 - 2558   
(ค.ศ. 2011-2015) ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2558 (ประเมินในปี ค.ศ. 2015) เป็นดังนี ้

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2011-2015 เท่ากับ 15 บทความ และ
จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ 

- ในจ านวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง และมีบทความ 2 บทความที่
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1ครั้ง 

 
ดังนั้น อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร = 
 

 
จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 

=  
8+2 

= 
10 

= 2.0 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 5 

 
 
น ามาค านวณคะแนน =      
 

 2.0 
x 5 = 4.0 คะแนน 

2.5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม  2559) 

ค าอธิบาย : 
ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในหลักสูตร อัตรา

คงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน ในประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน : 
          คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มกีารรายงานผล  
การด าเนินงาน 

 

• มีการรายงานผล 
  การด าเนินงานใน   
  บางเร่ือง 
 

• มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

 

• มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

• มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเร่ือง 

 

• มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

• มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

 

• มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

• มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

• มีผลการด าเนินงาน
ที่โดดเด่น 
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐาน    
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายวา่เป็น     
ผลการด าเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง 

     

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3 
ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 

1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
3. จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการ
ปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
(2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร 
ประกอบด้วย หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ตัวบ่งช้ีในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
นักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม  2559) 

ค าอธิบาย : 
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการ

ปรับปรุงทุก 5 ปี   แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร   ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย   
ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ  ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่
เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ  โดยสนองความต้องการของนักศึกษา  และตลาดแรงงาน  ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการ
พัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด า เนินงาน อย่างน้อยให้ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าหลักสูตรอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท า
ให้หลักสูตรมีความทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการน าระบบ    
  กลไกไปสู่การ    
  ปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน  
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีระบบ มีกลไก 
•  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

•  มกีารประเมิน
กระบวนการ 

•  มกีารปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐาน    
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น  
แนวปฏบิัติที่ดีได้
ชัดเจน 

     
 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1. หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ  
2. เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน  
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3. หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
4. ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วน ในสิ่งที่ควรเรียน    

มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้  
5. เนื้อหาท่ีก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันเหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร  
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
7. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน  
8. การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด  
9. การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร  
10. การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน  
11. การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล  มีการควบคุมให้

นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
1. การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้นวิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความ

เป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต  
2. หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่ก าหนดในราย วิชาของ

หลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
1. เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความท่ีซับซ้อน มีจุดเน้น  
2. การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ/์สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม  
3. หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร  
4.  หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ประเภทของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม  2559) 

ค าอธิบาย : 
 
หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญใน

วิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับ
การพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์         
การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของ
นักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถ
ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน 
และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

 
กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด 

และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ 
ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน
จะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

 
ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  อย่างน้อยให้ครอบคลุม

ประเด็นต่อไปนี้ 
- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม  และ 
  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  ที่มีความเช่ียวชาญ

สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ก่อให้เกิด
ผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 

 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการน าระบบ    
  กลไกไปสู่การ    
  ปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

•  มีระบบ มีกลไก 
•  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

•  มกีารประเมิน
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 
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คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

  • ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มกีารปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐาน    
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น  
แนวปฏบิัติที่ดีได้
ชัดเจน 

     

แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  
การวางระบบผู้สอน 
1. ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน(ค านึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์

ท างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)  
2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิด

จากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตรนักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา)  
3. มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน     

การวัดและประเมินผลเหมาะสม  
4. การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และมีการก ากับ

ให้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  
5. นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ /ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพ

มาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน  
6. หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรมการให้ค าแนะน า และการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการ

ปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
1. หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้ค าปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา  
2. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ 

โดยเฉพาะความรู้และความเช่ียวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา  
3. มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเ์ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด  
4. มีการก ากับให้อาจารย์พิเศษที่มาท าหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการเรียนการสอน 
1. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  
2. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา  
3. การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ  
4. การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)  
5. การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การท างาน/การประกอบอาชีพ  
6. การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการท างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะ

การแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย เทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning)  
7. การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท า/การเผยแพร่ผลงาน)  
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8. การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน  
9. มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
10. การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น online learning  
11. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)  
12. มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์  
13. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร  
14. การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
1. การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
2. การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม       

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
3. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ (ถ้ามี)  
4. ระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)  
5. มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
6. มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา และสถานประกอบการ 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
1. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน      

การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
2. มีระบบก ากับการท างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ

อาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์  
3. มีระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ/์สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ทันตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด  
4. หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา  
5. มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา  
6. มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก  
7. มีการให้ความรู้และระดับช้ันความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และ

การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
8. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ  
9. การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน  
10. การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มีVisiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่

นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ประเภทของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม  2559) 

ค าอธิบาย : 
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท าให้
นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ 
(assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย  ทั้งนี้ ความเหมาะสมของ
ระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมิน
ที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับ
ความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์   
การค้นคว้าอิสระทีม่ีคุณภาพด้วย 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน อย่างน้อยให้ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ สะท้อน
สภาพจริงด้วยวิธีการหรือเคร่ืองมือประเมินที่เชื่อถือได้  ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการน าระบบ    
  กลไกไปสู่การ    
  ปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 
  

•  มีระบบ มีกลไก 
•  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

•  มกีารประเมิน
กระบวนการ 

•  มกีารปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
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คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

     • มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐาน    
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น  
แนวปฏบิัติที่ดีได้
ชัดเจน 

     

แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 
1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม  
2. น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ)  
3. การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย 

การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือ
ประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)  

4. การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้  
5. การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์ ข้อสอบ ปรับปรุง

ข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือ
ประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท างาน)  

6. การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  
7. การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นักศึกษามี

ส่วนร่วมหรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด 
สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)  

8. การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF  
9. การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ . 5 มคอ. 6 และมคอ.7 บัณฑิตศึกษา 

(ประเด็นเพิ่มเติม)  
10. การก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันชัดเจน  
11. ข้อมูลที่รองรับการประเมินท่ีมาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ได้  
12. วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม           

เป็นตัวอย่างของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ประเภทของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ ์
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม  2559) 

ค าอธิบาย : 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์
ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

เกณฑ์การประเมิน :  

มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนน = 0 

มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนน = 3.50 

มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบ่งช้ีการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนน = 4.00 

มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งช้ีการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนน = 4.50 

มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งช้ีการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนน = 4.75 

มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนน = 5 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

 จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนนิการไดจ้ริง x 100 
จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องด าเนินงานใน 

ปีการศึกษาน้ันๆ 

2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาเทียบคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 
 

 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนติดตามทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรร่วมกัน 
2 มีการจัดท าแผนการสอน หรือบันทึกข้อมูลในหมวดที่ 1, 4 และ 5 ใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 ได้อย่างสมบูรณ์ และเผยแพร่ให้

ผู้เรยีนทราบครบทุกรายวิชา 
3 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.

5 และ มคอ.6 โดยเน้นในส่วนของการจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรยีนการสอน ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
5 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ

ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษาที่ผ่านมา  
6 ผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอนโดยนักศึกษา ในแต่ละรายวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่เปิดสอน  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย     
ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมทั้ง
การบ ารุงรักษาท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

  องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 

   ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

ประเภทของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม  2559) 

ค าอธิบาย : 
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ  และความพร้อมของอุปกรณ์   เทคโนโลยี   และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น 
อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ    
สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด า เนินงาน อย่างน้อยให้ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่สะท้อนการ
จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอน  และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการน าระบบ    
  กลไกไปสู่การ    
  ปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีระบบ มีกลไก 
•  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

•  มกีารประเมิน
กระบวนการ 

•  มกีารปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐาน    
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น  
แนวปฏบิัติที่ดีได้
ชัดเจน  

แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้  
1. การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)  
2. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อ

การสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  
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3. การจัดพื้นที/่สถานท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน  
4. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
5. ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้

ใกล้ชิด 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)  
1. การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก าหนดความคาดหวังสูงกว่าข้อก าหนดใน

หลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อก าหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี  

2. มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท าวิจัย  
3. มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย  
4. มีอปุกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวกที ่1  ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557   

ภาคผนวกที ่2  นิยามศัพท์                       
ภาคผนวกที ่3  รายชื่อหลักสูตรที่มี มคอ. 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ      
ภาคผนวกที ่4  รายชื่อฐานข้อมูล ตามประกาศ กกอ. และ ก.พ.อ              
ภาคผนวกที ่5  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2554 
ภาคผนวกที ่6  รายชื่อวารสารและส านักพิมพ์ที่อยู่ใน Beall’s list               
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ภาคผนวกที่ 1 
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
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ภาคผนวกที่ 2 

นิยามศัพท์ 
 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละ
บุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะ
ในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 
ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กร
เรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในท่ีท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” ออกมา

บันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและ

เชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน  
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือ

หรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ 
(ความเช่ือ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็น
กิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 

การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง 
(Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับ
องค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพื่อน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร  การปฏิบัติการ 
ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล 
เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ   
ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่
ในกลุ่มอาเซียน) 
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การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ
นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศอาเซียน หมายถึง สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา 
อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับ
สมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการ
ประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย  ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  จากนอกสถาบันเจ้าภาพ  อย่างน้อยร้อยละ 25  โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขา
นั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความ
ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ 
หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจาก
ต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดประชุม
พิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการ
ประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค ์หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบ
หรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่ม
ศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ 

(1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม 
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ  

(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ  
(3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ 
ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็นผลงานที่น าเสนอในที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัย
หรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการท าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานท่ีแหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม  หรือการเขียน
เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุช่ือเจ้าของผลงาน ช่ือผลงาน ปีท่ีพิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร  SJR (SCImago Journal 
Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences 
Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้ เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน          
แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาสและภัยคุกคาม      
กลยุทธ์ต่างๆ  ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่า
เป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์  โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง  แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถผลักดัน      
แผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมิน
ความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุน
ที่ต้องการใช้   ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึง
จะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนท่ีต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือ
สถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุน
ของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่
ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  งบประมาณในการด าเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่
ชัดเจน 

 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลาย
ศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียน
การสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์
ใหม่ขึ้น 

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) ภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
(ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี) ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา (ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 

พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  ซึ่งสามารถให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและ
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
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ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของ
ระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่ม
บุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่
เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนท่ี ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554) 

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
(เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ 
ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง 
กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น  แต่รวมถึงศีลธรรม   คุณธรรม   จริยธรรมและความถูกต้อง  ชอบธรรม
ทั้งปวง  ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ  อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก 
เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 
องค์ประกอบ ดังนี้  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผล
การปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้าง
ความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน  ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส า นึกในการ
รับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ 
และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้า
ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการ
แก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วน
ราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตาม
สมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความ       
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พึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การปรับปรุงกระบวนการ    และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่
ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ  การใช้อ านาจของกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความ 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน     
ชายหรือหญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง       
ซึ่งเป็นข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไดร้บั
ผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท ์

อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ 

อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตาม
ภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างท่ีมีการระบุระยะเวลาการ
จ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน  ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่   ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ า
ตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีท่ีประเมิน ดังนี้ 
9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถน ามานับได้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน           
โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่าน้ัน 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการน าสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม์ 
สมอ.08 ภายใน 30 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 

ภาคผนวกที่ 3 
รายชื่อหลักสูตรที่ม ีมคอ. 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานคุณวุฒิท่ีอยู่ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี รายชือ่หลักสูตร (สาขาวชิา) 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์  
 

2552 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร)์  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟตแ์วร)์  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพวิเตอร์ธรุกิจ)  
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  2552 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์  
 

2552 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส ์ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมโลจิสติกส ์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

2553 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร ์ 
 

2553 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา้ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ (สาขาย่อยไฟฟ้ากาลงั) 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ (สาขาย่อยไฟฟา้สื่อสาร/
โทรคมนาคม) หรือ วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือ วิศวกรรมไฟฟ้าสือ่สาร  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา้ (สาขายอ่ย
อิเล็กทรอนกิส)์ หรือ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนกิส ์ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา้ (สาขายอ่ย
ระบบวัดคุม) หรือ วิศวกรรมระบบวัดคุม หรือวิศวกรรมอัตโนมัติ  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเกษตร  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเมคคาทรอนกิส ์ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเหมืองแร ่ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมยานยนต์  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมวัสด ุ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมอาหาร  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมกระบวนการชวีภาพ  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  2553 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญช)ี  
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร ์(หลักสูตรห้าป)ี  
 

2554 ครุศาสตรบัณฑิต (*ชื่อสาขาวชิา)  
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (*ชื่อสาขาวชิา)  
การศึกษาบัณฑิต (*ชื่อสาขาวิชา)  
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มาตรฐานคุณวุฒิท่ีอยู่ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี รายชือ่หลักสูตร (สาขาวชิา) 
 

 วิชาเอกเดี่ยว*  
1) การศึกษาปฐมวัย  
2) การประถมศึกษา  
3) ภาษาไทย  
4) คณิตศาสตร์  
5) วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
6) ฟิสิกส ์ 
7) เคม ี 
8) ชีววิทยา  
9) สังคมศึกษา  
10) สุขศึกษา  
11) พลศึกษา  
12) ศิลปศึกษา  
13) ดนตรีศึกษา  
14) นาฏศิลป์  
15) คอมพิวเตอร ์ 
16) ภาษาต่างประเทศ**  
17) ธุรกิจศึกษา  
วิชาเอกคู่*  
1) ภาษาไทย  
2) คณิตศาสตร์  
3) วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
4) ฟิสิกส ์ 
5) เคม ี 
6) ชีววิทยา  
7) สังคมศึกษา  
8) สุขศึกษา  
9) พลศึกษา  
10) ศิลปศึกษา  
11) ดนตรีศึกษา  
12) นาฏศิลป์  
13) คอมพิวเตอร ์ 
14) ภาษาต่างประเทศ**  
15) ธุรกิจศึกษา  
16) การศึกษาพิเศษ***  
17) การศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาผู้ใหญ*่**  
18) จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว หรือ จิตวิทยาโรงเรียน***  
19) เทคโนโลยีการศึกษา***  
20) การวัดและประเมินผลการศึกษา*** 
 
* สถาบันสามารถใช้ชื่อวิชาเอกในแต่ละวิชาเอกที่แตกต่างจากน้ีได้ และจะมี
การจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอื่น  ๆเพิ่มเติมในอนาคต  
วิชาเอกเดี่ยว หมายถึง วิชาเอกที่นิสิต/นักศึกษาจะเรียนวิชาเอกวิชาเดียว
และสามารถสอนได้ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษา
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มาตรฐานคุณวุฒิท่ีอยู่ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี รายชือ่หลักสูตร (สาขาวชิา) 
 

ตอนปลาย ส าหรับวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยจะสอนได้เฉพาะระดับการศึกษา
ปฐมวัย และวิชาเอกประถมศึกษาจะสอนได้เฉพาะระดับประถมศึกษา 
วิชาเอกคู่ หมายถึง วิชาเอกที่นิสิต/นักศึกษาจะเรียนวิชาเอกได้ ๒ วิชาเอก
และสอนได้ต้ังแต่ ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
**ให้ระบุชื่อภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ  
***วิชาเอกที่ไม่สามารถคู่กันเองได้ เน่ืองจากไม่ได้เป็นวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับ
การสอนในชั้นเรียน โดยตรง จึงต้องเลือกวิชาเอกคู่กับวิชาเอกที่มีการสอนใน
ชั้นเรียนโดยตรงอีกวิชาเอกหน่ึง 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย  
 

2554 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)  
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์ 
 

2554 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคม)ี  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส)์  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์  

2554 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์  
 

2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  
การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบณัฑิต  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การแพทย์แผนไทยประยุกต)์  
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต)์  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต)์  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาพยาบาลศาสตร์  
 

2555 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ชื่อสาขาวิชาเป็นภาษาไทย)  
1) การพยาบาลผู้ใหญ ่ 
2) การพยาบาลเดก็  
3) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
4) การพยาบาลผู้สูงอาย ุ 
5) การผดุงครรภ์  
6) การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
7) การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชือ้และการควบคุมการติดเชื้อ  
8) การบริหารการพยาบาล  
9) การพยาบาลสาขาอื่นๆ  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)  

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี 
สาขาวิชากายภาพบ าบัด   

2556 กายภาพบ าบัดบัณฑิต หรือ วทิยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด)  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชากายภาพบ าบัด   

2556 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ชื่อแขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาไทย) * 
หมายเหตุ *อาจระบุแขนงวิชาทางกายภาพบ าบัดเฉพาะทาง (ถ้าม)ี 
กายภาพบ าบัดมหาบัณฑิต (ชื่อแขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาไทย)*หรือ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชื่อแขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาไทย)*  
หมายเหตุ *อาจระบุแขนงวิชาทางกายภาพบ าบัดเฉพาะทาง (ถ้าม)ี 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชื่อแขนงวิชาเฉพาะเป็นภาษาไทย)*  
หมายเหตุ * อาจระบุแขนงวิชาทางกายภาพบ าบัดเฉพาะทาง (ถ้าม)ี 
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มาตรฐานคุณวุฒิท่ีอยู่ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี รายชือ่หลักสูตร (สาขาวชิา) 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  

2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ.2557 

2557 ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

 

ภาคผนวกที่ 4 
รายชื่อฐานข้อมูล ตามประกาศ กกอ. และ ก.พ.อ. 

วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กกอ. และ ก.พ.อ. ก าหนด  

วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กกอ. ก าหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เปน็ท่ียอมรับในระดับชาติ
และระดับนานาชาต ิดังต่อไปนี ้ 

1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
 

ฐานข้อมูล เว็บไซต์ 
Academic Search Premier  http://www.ebsco.com/home 

(select ebscohost and then academic search premier) 
Agricola  http://agricola.nal.usda.gov 
BIOSIS  http://www.biosis.org 
CINAHL  http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text 
EICOMPENDEX  http://www.ei.org 
ERIC  http://www.eric.ed.gov/ 
H.W.Wilson  http://www.ebscohost.com 

(select ebscohost and then H.O.Wilson) 
Infotrieve  http://www.infotrieve.com 
Ingenta Connect  http://www.ingentaconnect.com 
INSPEC  http://www.theiet.org/publishing/inspec 
MathSciNet  http://www.ams.org/mathscinet 
MEDLINE/Pubmed  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
PsyciNFO  http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx 
Pubmed  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
ScienceDirect  https://sciencedirect.com 
SciFinder  https://scifinder.cas.org/ 
Scopus  http://www.info.scopus.com 
Social Science Research Network  http://papers.ssm.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm 
Web of Knowledge  http://wokinfo.com 
 

2. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก ่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index –TCI) เฉพาะวารสารที่มีช่ืออยู่
ในกลุ่มที ่1 และกลุม่ที ่2  
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php  

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือฐานข้อมูล กกอ. และ ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป 

 
 
 
 
 

http://www.ebsco.com/home
http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.biosis.org/
http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text
http://www.ei.org/
http://www.ebscohost.com/
http://www.infotrieve.com/
http://www.ingentaconnect.com/
http://www.theiet.org/publishing/inspec
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
https://sciencedirect.com/
http://www.info.scopus.com/
http://papers.ssm.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://wokinfo.com/
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ภาคผนวกที่ 5 
เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นด าเนินการประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ก าหนด และในปีการศึกษา 2558 นี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายใน เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ สกอ. จึงได้ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในส าหรับปี
การศึกษา 2558 ดังนี ้

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  6 องค์ประกอบ  
14 ตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนี ้

ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร  
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ ประเด็นการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

- การควบคุมการดแูลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
- การควบคุมดแูลการให้ค าปรึกษาวทิยานิพนธแ์ละการค้นควา้อสิระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ้ร้องเรยีนของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มวีุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งวชิาการ 
- ผลงานวิชาการอาจารย์ 
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

ฐานขอ้มูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
5. หลักสูตร  
การเรียนการสอน  การ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
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องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ ประเด็นการประเมิน 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6 องค์ประกอบ 14  ตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งช้ี จ านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผล
การด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 
2 – 6 ดังแสดงตามภาพ ต่อไปนี ้

 
 

                        คะแนนรวมเฉลี่ย    = คะแนนรวมของตัวบ่งช้ี 13 ตัวบ่งช้ี 
13 

 

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า  
คะแนนระดับหลักสูตร = 0 หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  

 คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ ตามคะแนนท่ีได้ ดังนี้ 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 – 2.00  น้อย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ด ี
4.01 – 5.00 ดีมาก 
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แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน ต้องประเมินตัวบ่งช้ีของ
องค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง 
องค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกบัจุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไม่ผา่นการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 - - 2.1, 2.2   
3 3 3.1, 3.2, 3.3 - -   
4 3 4.1, 4.2, 4.3 - -   
5 4 5.1 5.2, 5.3, 5.4 -   
6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   
ผลการ
ประเมิน 

 
      

 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 

จุดเด่น 
1. 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  5 องค์ประกอบ 
17 ตัวบ่งช้ี  ดังต่อไปนี้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


