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 การจัดท าคู่มือประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์ ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างความเข้าใจ ช้ีให้บุคลากรของคณะครุศาสตร์ ใช้เป็นแนวทางและกรอบการปฏิบัติในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยยึดหลักการของ
ระบบการประกันคุณภาพที่ใช้กระบวนการของการวางแผน ( P) การปฏิบัติ ( D) การตรวจติดตาม
ประเมินผล ( C) และการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ( A) เน้นการสร้างความตระหนักในหน้าที่ ความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติ การสร้างสัมฤทธิผลที่ดีให้บังเกิดกับนักศึกษาและทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ พ.ศ.2557 คณะครุศาสตร์ฉบับนี้ จะช่วยให้บุคลากรคณะครุศาสตร์ เกิดความเข้าใจ และร่วม
แรงร่วมใจกันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ให้ปรากฏเป็นผลการปฏิบัติงานทางการศึกษา ที่ได้
มาตรฐาน และพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
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บทท่ี 1 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

 
คณะครุศาสตร์มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้อย่างต่อเนื่องโดยน าระบบ การควบค ุม

ต ิดตามตรวจสอบ และประ เม ินผลการด าเน ินงาน ตามภารก ิจหล ัก ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อน ามาเป็นแนว
ทางการด าเนินงาน ในระดับคณะ และหลักสูตร  ดังนี้ 

 
หลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. การสร้างความมั่นใจและสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 
2. การปูองกันปัญหาต้องมีการวางแผนและเตรียมการ 
3. การตั้งมั่นบนหลักวิชาในการพัฒนาหลักวิชาชีพ 
4. การด าเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินตนเองได้ 
5. การด าเนินงานเน้นคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกขั้นตอน 
6. การสร้างความรู้ทักษะและความมั่นใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 
7. การประสานสัมพันธ์ในองค์กรบุคลากรในพื้นท่ี 
8. การเน้นภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

 
กระบวนการส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.  การควบคุมคุณภาพ  เป็นการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมหาวิทยาลัยจัดระบบและ
กลไกการควบคุมภายในขององค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจเช่นประกาศนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาการแต่งต้ังคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานท่ีก าหนด ประกอบด้วย 
      1.1การก าหนดมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและจัดท าข้อมูลพื้นฐานการศึกษาไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป 

     1.2การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานมหาวิทยาลัยจัดท าแผนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
เข้าสู่มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตรบุคลากร งานวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ส่ือการสอนการพัฒนานักศึกษาการแนะแนวการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเป็น
ต้นท้ังนี้โดยเน้นระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผนติดตามก ากับการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 2.  การตรวจสอบเป็นการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ
ยืนยันเปูาหมายท่ีก าหนดมุ่งไปสู่มาตรฐานท่ีต้องการโดยการตรวจสอบคุณภาพจะตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยมีระบบ
และกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาหรือไม่ตรวจสอบการด าเนินงานของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษา
ภายในและขั้นตอนการด าเนินงานสรุปคือ 
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2.1การตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงานด้วยตนเองของมหาวิทยาลัยเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอและรายงานผลหน่วยงานต้นสังกัด นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
สาธารณะชน 

2.2การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนและ/หรือใช้มาตรการในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้  

 
 3. การประเมินคุณภาพเป็นการประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรมในหน่วยงานเช่นคุณภาพการจัด
การศึกษาคุณภาพของงานวิจัยคุณภาพของการสอนเป็นต้นการประเมินคุณภาพภายในจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง (Self 
Study) และการประเมินตนเอง (Self Assessment) ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการด าเนินงานโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อประเมินผลและรับรองว่าสถาบันการศึกษาจัดการศึกษา
ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 
 
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีต้องด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่องโดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลท้ังปัจจัย
น าเข้า(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกท่ีเน้นการประเมินผลการจัดการศึกษาดังนั้นความเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นส่ิงจ าเป็นโดยได้เช่ือมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

การประเมินตนเอง
ของสถาบัน 

รายงานประจ าป ี
การตรวจ

เย่ียม 
รายงานผล   
การประเมิน 

การ   
ติดตามผล 

ติดตามตรวจสอบโดยต้นสังกัดทุก 3 ปี 

การประเมินคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายใน 

ข้อมูลย้อนกลับ 

ข้อมูลย้อนกลับ 
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จะเห็นว่าเมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้วจ าเป็นต้องจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในตามท่ีก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)ซึ่งเป็นการบันทึกผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ต้ังแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเอกสารอ้างอิงการประเมิน
ตนเองการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อน าเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันการติดตามตรวจสอบของต้นสังกัดดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองท่ีมี
ความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับหลักสูตรการด าเนินการของคณะและ
สถาบันเพื่อการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม  
 
ระบบการประกันคุณภาพ 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ ประกอบด้วยการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557  

1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปท่ีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพประกอบด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบท่ี  1 การกากับ
มาตรฐานองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิตองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษาองค์ประกอบท่ี  4 อาจารย์ องค์ประกอบท่ี  5 หลักสูตร
การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียนและองค์ประกอบท่ี  6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาการวางระบบกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการผลงานวิจัยของคณาจารย์ส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนห้องสมุดและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมท้ังคุณภาพบัณฑิตซึ่งจะพิจารณา
จากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระคุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะจะครอบคลุมพันธกิจหลัก4ประการของการอุดมศึกษาและ
พันธกิจด้านการบริหารจัดการได้แก่พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตพันธกิจด้านการวิจัยพันธกิจด้านการบริการวิชาการ
พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ โดยประกอบด้วย  5 องค์ประกอบได้แก่
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิตองค์ประกอบท่ี  2 การวิจัยองค์ประกอบท่ี  3 การบริการวิชาการองค์ประกอบท่ี  4 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและองค์ประกอบท่ี  5 การบริหารจัดการตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
หลักสูตรที่คณะดูแลรวมท้ังกิจกรรมนักศึกษาการบริการนักศึกษาการให้บริการทางวิชาการการวิจัยการบริหารจัดการ
และการประกันคุณภาพของคณะ 
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กลไกการประกันคุณภาพ 
กลไกการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา เป ็นกระบวนการและมาตรฐานของการควบค ุมต ิดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผล การดำเน ินงานประก ันคุณภาพ  ม  ีการประสานงา นแลกเปล่ีย นข ้อม ูลให ้ค าปรึกษาและใ ห ้การ
สน ับสน ุน ส่งเสริมซึ่งก ันและก ันดังนี้ 

1. คณะจัดให้มีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าท่ีบริหาร 
และติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  

2. คณะพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับวงจรคุณภาพ PDCA  
3. คณะจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยก าหนด

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสอดคล้องกับแนวทางการประเมินของสกอ. 
4. คณะจัดท าแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาและก าหนดค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อก าหนดแนว

ทางการด าเนินงาน  
5. คณะจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบคุณภาพที่ก าหนด 
6. คณะน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาโดยด าเนินการตามวงจร

คุณภาพ PDCA และรายงานผลการด าเนินงานในรายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษาถัดไป 
 

กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพประกอบด้วย  4 ขั้นตอนคือการวางแผน  (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล  
(Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษาโดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนสิงหาคม เนื่องจากใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานต้ังแต่ต้นปีการศึกษาคือเดือนท่ี  1 –เดือนท่ี 12 ของปี
การศึกษา (เดือนสิงหาคม –กรกฎาคมปีถัดไป) 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรคณะและสถาบันระหว่างเดือนสิงหาคม  – ตุลาคมของปี
การศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร
ระดับคณะและระดับสถาบันโดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน  (รวมท้ังข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
เสนอต้ังงบประมาณปีถัดไปหรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
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วิธีการประกันคุณภาพภายในก าหนดไว้ดังนี ้
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งช้ีท่ีได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และ 
3. ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีท้ังระดับหลักสูตรคณะและสถาบัน 
4. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ผ่านระบบ CHE QA Online 
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

คณะ 
6. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ  CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน

หลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 
7. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตรผลการประเมินระดับคณะวิชามาจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองระดับสถาบัน 
8. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรคณะ

วิชาพร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 
9. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในท่ีสถาบันแต่งต้ัง  (รวมท้ังข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน ) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 

10. ส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ  CHE QA Onlineภายใน  120 
วันนับจากส้ินปีการศึกษา 

 
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา

ท้ังระดับหลักสูตรระดับคณะและระดับสถาบันตามลาดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ  
(CHE QA Online) ท้ังนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  1 ชุดอาจประเมินได้มากกว่าหนึ่ง
หลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกันเช่นหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ในกรณีท่ีต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย  3 คนโดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและอย่างน้อย
หนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ท้ังนี้คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของแต่ละระดับการศึกษาเป็นดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรีคณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญาโทคณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์

ขึ้นไป 
- ระดับปริญญาเอกคณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ขึ้น

ไป 
ในกรณีท่ีประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบันไปใช้ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน
ก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 5 คนท้ังนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ข้ึนทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ .อย่างน้อยร้อย

ละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ .หรือท่ีสถาบันจัด
ฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันเป็นดังนี้ 
1. ประธานกรรมการ 

- ผู้ท่ีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่าหรือ 

- ผู้ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือ 

- ผู้ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
2. กรรมการ 

- กรณีเป็นอาจารย์ต้องท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- กรณีเป็นฝุายสนับสนุนต้องท าหน้าท่ีในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมท้ังเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสาขาวิชา มีข้ันตอนการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
 1. การเตรียมการก่อนการตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน  
 2. การเตรียมการระหว่างการตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน  
 3. การด าเนินการภายหลังการประเมินคุณภาพ  
โดยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดในการด าเนินการดังนี้ 
 
 
การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
 1.   การเตรียมรายงานประจ าป ี
 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ฉบับรับการประเมิน โดยใช้รูปแบบ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดซึ่งสอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้พัฒนาขึ้น   
 2.  การเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง  
  เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งช้ีต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับท่ีน าเสนอในรายงาน
ประเมินตนเอง และช่ือเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงต้องตรงกับช่ือท่ีระบุในรายงานการประเมินตนเองโดยจัดเป็นแฟูม
แยกตามองค์ประกอบคุณภาพ เพื่อสะดวกต่อการเตรียมรับการประเมิน 
 3.  การเตรียมบุคลากร  
  เตรียมบุคลากรเพื่อท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประสานงานกับผู้ท่ี
จะให้ข้อมูลท่ีเป็นบุคลากรภายในและภายนอกคณะ  
การเตรียมการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
 1. ประสานงานกับบุคลากรในหน่วยงานให้เข้าร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินชี้แจ้งวัตถุประสงค์ และวิธีการ
ประเมินในวันแรกของการตรวจเย่ียม 
 2. บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติ ระหว่างการตรวจเย่ียม แต่เตรียมพร้อมส าหรับการน าเย่ียมชมหรือตอบ
ค าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน 
 3. จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าท่ีตลอดช่วงการตรวจเย่ียม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการผู้
ประเมิน และประสานงานกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลท่ีคณะกรรมการผู้ประเมินต้องการเพิ่มเติม 
 4. บุคลากรในหน่วยงานควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลปูอนกลับจากคณะกรรมการผู้ประเมินเมื่อส้ินสุด
การตรวจเย่ียม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถาม หรือขอความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม 
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การด าเนินการภายหลังการประเมินคุณภาพ 
 1. ติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับหลัง
รับการประเมิน และรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน กรณีท่ี
ผลการประเมินแตกต่างจากการประเมินตนเอง  
 2. ฝุายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งประธานกรรมการผู้ตรวจประเมินให้เข้าไปยืนยันข้อมูลและผลการ
ประเมินในระบบ CHE QA Online  
 3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อรับค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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บทท่ี 2 
นิยามศัพท์ 

 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึงการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ใน

องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดโดยท่ีความรู้มี 2 ประเภทคือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือ 
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในส่ิงต่างๆเป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่ายเช่นทักษะในการท างานงานฝีมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้งจึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง  (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี
ต่างๆเช่นการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทฤษฎีคู่มือต่างๆและบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ .วิจารณ์พานิชได้ให้ความหมายของค าว่า  “การจัดการความรู้ ” คือเครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เปูาหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆกันได้แก่บรรลุเปูาหมายของงานบรรลุเปูาหมายการพัฒนาคนบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้และบรรลุความเป็นชุมชนเป็นหมู่คณะความเอื้ออาทรระหว่าง
กันในท่ีท างาน 

 
การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ได้แก่ 

1. การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
2. การเสาะหาความรู้ท่ีต้องการ 
3. การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
5. การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้และสกัด   

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
6. การจดบันทึก  “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ท่ี

ครบถ้วนลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

โดยท่ีการด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันความรู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นท้ังความรู้ท่ีชัดแจ้ง 
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นท่ีเข้าใจได้ท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง  
(TacitKnowledge) ท่ีอยู่ในคนท้ังท่ีอยู่ในใจ  (ความเช่ือค่านิยม ) อยู่ในสมอง  (เหตุผล ) และอยู่ในมือและส่วน
อื่นๆของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีคนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรม
ท่ีท าโดยคนคนเดียว 
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การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหมายถึงการตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวารสารวิชาการหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือ
ระดับคณะและต้องเป็นผลงานท่ีผ่านการกล่ันกรอง  (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย 

การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน  (Benchmarking) หมายถึงวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลผลิตบริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรท่ีสามารถทาได้ดีกว่าเพื่อน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

การบูรณาการ  (Integration) หมายถึงการผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการสารสนเทศการ
จัดสรรทรัพยากรการปฏิบัติการผลลัพธ์และการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนเปูาประสงค์ท่ีส าคัญของสถาบัน  
(organization-wide goal)การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  
(alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการด าเนินการมีความ
เช่ือมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึงโครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอื่น 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึงการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ  
(อย่างน้อย 5ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียนหมายถึงการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 
ประเทศ (อย่างน้อย5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จ าเป็นต้องไป
แสดงในต่างประเทศ 

อาเซียนหมายถึงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East 
Asian Nations)มี 10 ประเทศได้แก่บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียสปป.ลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและ
เวียดนาม 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหมายถึงการน าเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆจาก
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ  25โดยต้องมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วยและมี
บทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย3 หน่วยงานและรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหมายถึงการน าเสนอบทความวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
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จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นและบทความท่ีมา
จากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศและรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

** บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติท่ีน าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจัย หมายถึงกระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหาหรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าหรือทดลองวิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรคห์มายถึงผลงานศิลปะและส่ิงประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆท่ีมีความเป็นนวัตกรรม
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียนงานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะได้แก่ (1) ทัศนศิลป์  (Visual Art) ประกอบด้วยผลงานด้านจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ภาพถ่าย
ภาพยนตร์ส่ือประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ  (2) ศิลปะการแสดง  (Performance Arts) 
ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์นาฏยศิลป์รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆและ  (3) วรรณศิลป์  (Literature) ซึ่ง
ประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

แนวปฏิบัติที่ดีหมายถึงวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติท่ีท าให้สถาบันประสบความส าเร็จหรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเปูาหมายเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆมีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจนโดย
มีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึงมีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมี
หลักฐานเป็นผลงานท่ีน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  (Proceedings) ท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง(Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก
มาร่วมกล่ันกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานท่ีเป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างใน
การท าวิจัยนั้นๆและเป็นผลงานท่ีแหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นผลงานวิจัย
ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยให้รายงานผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตรทั้งนี้การรายงานผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะ
ของการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการกล่าวคือระบุช่ือเจ้าของผลงานช่ือผลงานปี
ท่ีพิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึงบทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI)หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึงบทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากลได้แก่ฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร  SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล  ISI Web of 
Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

แผนกลยุทธ์หมายถึงแผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใช้เวลา 5 ปีเป็นแผนท่ีก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบันแผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจเปูาประสงค์วัตถุประสงค์ผลการวิเคราะห์จุด
แข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามกลยุทธ์ต่างๆของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้องมีการ
ก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเปูาหมายของตัวบ่งช้ีเพื่อวัดระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึงแผนระยะยาวที่ระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไป
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบันสถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรท่ีต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้ซึ่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาท่ีสถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใดเช่นรายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเงินทุนสะสมของหน่วยงานเงินบริจาคจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือศิษย์เก่าหรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆอีกเพิ่มเติมเช่นการแปลงทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นมูลค่ารวมท้ังมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วยเช่นต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตใน
แต่ละหลักสูตรโดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีหมายถึงแผนระยะส้ันท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน  1 ปีเป็นแผนท่ี
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ประกอบด้วยโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆท่ีจะต้องด าเนินการในปีนั้นๆเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรมค่าเปูาหมายของตัวบ่งช้ีเหล่านั้นรวมท้ังมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ
งบประมาณในการด าเนินการรายละเอียดและทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการด าเนินโครงการท่ีชัดเจน 
 
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการหลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ  (Interdisciplinary) หมายถึงการใช้องค์ความรู้
หลายสาขาวิชาหลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์วิจัยและสังเคราะห์ข้ึนเป็น
องค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ข้ึน 
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หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึงหลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์วิจัยจนกระท่ังผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน 

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการเช่นวิศวกรรมชีวการแพทย์  (วิศวกรรมศาสตร์ +แพทย์ศาสตร์ )
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ  (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ ) วิศวกรรมนาโน  (วิศวกรรมศาสตร์ +วิทยาศาสตร์ -
เคมี) 

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการเช่นคอมพิวเตอร์ธุรกิจการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
(ท่ีมา :คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 7/2549 เมื่อ
วันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 

พิชญพิจารณ์ (Peer review)หมายถึงการตรวจเย่ียมโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 
ระบบและกลไก 

ระบบหมายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผล
ออกมาตามท่ีต้องการขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยท่ัวกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆองค์ประกอบของระบบประกอบด้วยปัจจัยน าเข้ากระบวนการผลผลิต
และข้อมูลปูอนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

กลไกหมายถึงส่ิงท่ีท าให้ระบบมีการขับเคล่ือนหรือด าเนินอยู่ได้โดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการจัด
องค์การหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหมายถึงสาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการท่ีสัมพันธ์กับศาสตร์ที่
เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรเช่นเป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา  (Field of Education) 
เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี  12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน  
2554 หนังสือเวียนท่ีศธ 0506(2)/ว506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554) 

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติหมายถึงหน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
(เช่นระดับจังหวัด ) หรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนหรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรือองค์การกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่นสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสภาวิชาชีพ) 

หลักธรรมาภิบาลหมายถึงการปกครองการบริหารการจัดการการควบคุมดูแลกิจการต่างๆให้เป็นไป
ในครรลองธรรมนอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดีซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ท้ังภาครัฐและเอกชนธรรมท่ี
ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวางกล่าวคือหาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้นแต่รวมถึงศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมท้ังปวงซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติ
ปฏิบัติอาทิความโปร่งใสตรวจสอบได้การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอกเป็นต้น 
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะน ามาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล  (Effectiveness)คือผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเปูาประสงค์ท่ีชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานท่ีเป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)คือการบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลท่ีดีท่ีมี 
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรท้ังด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง  (Responsiveness)คือการให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดและสร้างความเช่ือมั่นความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)คือการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและ 
ผลงานต่อเปูาหมายท่ีก าหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับท่ีสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมท้ังการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency)คือกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาช้ีแจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม  (Participation)คือกระบวนการท่ีข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นท่ี
ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)คือการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจทรัพยากรและ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)คือการใช้อ านาจของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับในการบริหาร 
ราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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9) หลักความเสมอภาค (Equity)คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้านชายหรือหญิงถิ่นก าเนิดเช้ือชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะ
ของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเช่ือทางศาสนาการศึกษาการฝึกอบรมและอื่นๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)คือการหาข้อตกลงท่ัวไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ียุติไม่ได้ใน
ประเด็นท่ีส าคัญโดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

อาจารย์หมายถึงคณาจารย์ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการท่ีประกอบด้วยอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

อาจารย์ประจ า หมายถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจัย
และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2548) 

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างท่ีมี 
การระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า  9 เดือนในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าท่ีภาระงานให้
ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าท่ีของอาจารย์ประจ าตามท่ีก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2548 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปี 
ท่ีประเมินดังนี ้

9-12 เดือน      คิดเป็น  1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน    คิดเป็น  0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน      ไม่สามารถน ามานับได้  
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหมายถึงอาจารย์ประจ าเต็มเวลาท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารหลักสูตรและ

จัดการเรียนการสอนโดยวางแผนติดตามทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า  5 
คนและทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า  1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตร           
พหุวิทยาการได้อีก  1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว  
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี  2/2549วันท่ี 2 กุมภาพันธ์  2549) ท้ังนี้กรณีบัณฑิตศึกษา
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น 

หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการน าเสนอ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยโดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบและเสนอให้ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์มสมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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บทท่ี 3 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน6

องค์ประกอบได้แก่ 
องค์ประกอบท่ี1การก ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี2บัณฑิต  
องค์ประกอบท่ี3นักศึกษา 
องค์ประกอบท่ี4อาจารย์ 
องค์ประกอบท่ี5หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน  
องค์ประกอบท่ี6ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้
 
องค์ประกอบท่ี1การก ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบท่ีต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องมี 1ตัวบ่งช้ีจ านวนเกณฑ์
ขึ้นอยู่กับระดับปริญญาหากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้
มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดและจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบท่ี2 – 6ดังแสดงตามภาพ
ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 

ประเมินองค์ประกอบท่ี 2 – 6  

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉล่ียของ
ตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบท่ี 2 – 6  

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 ไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 
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ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0  หมายถึงหลักสูตรไม่ 1ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึงหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพ  

ตามคะแนนท่ีได้ 
 

แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี1 (การก ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
ตนเองประเมินตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบท่ี2ถึงองค์ประกอบท่ี 6ด้วยเพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเองโดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน าเข้ากระบวนการผลลัพธ์และรายองค์ประกอบโดยไม่ต้อง
รายงานระดับคะแนนเฉล่ียเพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบท่ี 2ถึงองค์ประกอบท่ี 6เกี่ยวกับ
จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไปแสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์
ประกอบ

ท่ี 

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 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1   
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 –

 6
 

2 - - 2.1, 2.2   

3 3 
3.1, 

3.2,3.3 
- -  

 

4 3 
4.1, 

4.2,4.3 
- -  

 

5 4 5.1 
5.2,  

5.3, 5.4 
-  

 

6 1 - 6.1 -   
รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      
 
หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
องค์ประกอบในการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนินงานในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนด โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

 2.2 การได้งานท าหรือ
ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก 
ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 
 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา  

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี  
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

 4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
  - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
  - จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตรการเรียน    
การสอนการประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรข้อมูลท่ีใช้
ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
- การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน  
- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบัติ
ในระดับปริญญาตร ี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

 5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีหลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดย
ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆพ.ศ. 2548 เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐาน
การศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรพ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ดังกล่าว  

ในการควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อพ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวโดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะ
พิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 ข้อโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

หมายเหตุ 
บันทึกข้อความที่ศธ 0506(2)/ว569ลงวันท่ี 18 เมย. 2549 ก าหนดว่า 

- อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ( Multidisciplinary)ได้อีก 1
หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีได้ประจ าอยู่แล้ว 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1หลักสูตร 

บันทึกข้อความที่ศธ 0506(4)/ว254ลงวันท่ี 11 มีค. 2557 ก าหนดว่า 
- กรณีหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 

3คนให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตรโดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาท่ีเปิดสอน 
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เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ี
เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอน 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์
ข้ึนไป ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ข้ึนไป 
ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

- 1.อาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันมีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
น้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์
กันและ 
2. มีประสบการณ์ด้านการ
สอนและ 
3. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1.อาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
น้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์
กันและ 
2. มีประสบการณ์ด้านการ
สอนและ 
3. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

หมายเหตุ 
หลักสูตรปริญญาโทตามบันทึกข้อความที่ศธ 0504(4)/ว867 ลงวันท่ี 18 ก.ค. 2555 ก าหนดว่าให้อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษาท้ังน้ี
ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันท่ีเร่ิมสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอกและ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกได้ 
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5. คุณสมบัติของ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

- 1. เป็นอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ ปริญญาเอก หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า รองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

หมายเหตุ 
การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการดังน้ี 
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรซึ่งเกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ
กลับเข้ามาท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคือมีสัญญาจ้างท่ีให้
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการก าหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจนอาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ผู้สอนได้ 
2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน ” สามารถปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาหากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 
6. คุณสมบัติของ

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

- 1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   ไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

หมายเหตุ 
แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ .ศ.2548 ข้อ 7.6 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะหมายถึงบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนเป็นอย่างดีซึ่งอาจเป็นบุคลากรท่ีไม่อยู่ในสายวิชาการหรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันโดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการผู้เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันเท่าน้ันส่วนผู้เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์สูงในสาขาวิชาน้ันๆเป็นท่ียอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านน้ัน
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ  9 ข้ึนไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนดในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอนท่ีได้รับคุณวุฒิปริญญาเอกหรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้ังแต่รอง
ศาสตราจารย์ข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆไปโดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาและต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งต้ังน้ันด้วย 
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7. คุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

- อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันท่ีมีคุณวุฒิ ปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่า รองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- (เฉพาะแผนกเท่าน้ัน) ต้อง
เป็นรายงานสืบเน่ืองฉบับ
เต็มในการประชุมทาง
วิชาการ(proceedings) 
หรือวารสารหรือสิ่งพิมพ์
วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์
วิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 
(peer review) ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทน          
การตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้โดยพิจารณาจากปีท่ีได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไม่ใช่ปีท่ีขอจด 
9. ภาระงานอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

- วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 
5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 
15 คน 
หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 
1 คนเทียบกับนักศึกษาท่ี
ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 
5 คน 
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หมายเหตุ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ .ศ. 2548 ข้อ 10 ก าหนด
ว่าอาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คนหากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าท่ีมีศักยภาพพร้อมท่ี
จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คนให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่ท้ังน้ีต้องไม่เกิน  10 คนเพื่อสนับสนุน
นักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงท่ีมีความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัยรวมท้ังผู้ท่ีด าเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่าง
ต่อเน่ืองในการผลิตผลงาน 
10. อาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเน่ืองและ
สม่ าเสมอ 

- ควรมีอย่างน้อย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีท่ี
ประเมิน 

หมายเหตุ  เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 
11. การปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย /สถาบัน
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี  
6) 
หมายเหตุส าหรับหลักสูตร 5 
ปีประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ
หลักสูตร 6ปีประกาศใช้ในปี
ท่ี 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) 
 

12. การด าเนินงานให้
เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
ละการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เมื่อ
วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของตัวบ่งช้ี 1.1 ในองค์ประกอบท่ี 
1 การก ากับมาตรฐาน มาเป็นเง่ือนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” 

การก ากับมาตรฐาน 
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 เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องใหม่เกณฑ์
การประเมินตามตัวบ่งช้ีนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับท่ีประกาศใช้ล่าสุด 
 ผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน”และ“ไม่ผ่าน”หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่า
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานและผลเป็น“ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็นศูนย์) 
หลักฐานเอกส ารองท่ีต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งช้ี 

1. เอกสารหลักสูตรฉบับท่ีสกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าท่ีสกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบให้มีหนังสือน าส่งสกอ. หรือหนังสือส่งคืนจากสกอ. และ

รายงานการประชุมสภาท่ีอนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 

พันธกิจท่ีส าคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนดบัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขท้ังทางร่างกายและจิตใจมีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลกมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตเช่นเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อมุ่งเน้นเปูาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและส่ือสารให้สังคมชุมชนรวมท้ัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆได้เช่ือมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมาเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปท่ีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้การมีงานท าและคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งช้ี
ดังต่อไปนี้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตร
ก าหนดไว้ในมคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตใน
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 
สูตรค านวณ 

คะแนนท่ีได้ =  
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 
 
 
ข้อมูลประกอบ 

จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 ของจ านวนบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอก  
เวลาในสาขานั้นๆท่ีได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันท่ี 
ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นการนับการมีงานท านับกรณีการ  
ท างานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเล้ียงชีพตนเองได้การค านวณร้อยละของ  
ผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ท่ีเปล่ียน  
งานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  

ภายใน 1 ปีเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีตามสูตร 
 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X  100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจท้ังหมด 
  

การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตท่ีศึกษาต่อเกณฑ์ทหารอุปสมบทและบัณฑิตท่ีมีงานท าแล้วแต่
ไม่ได้เปล่ียนงานมาพิจารณา 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ = 
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 5  
100  

 
หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ 
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้าคิดอย่างเป็นระบบวิจัยเพื่อหา  
ค าตอบท่ีมีความน่าเช่ือถือผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถ  
ในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการ 
ประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ  
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามสูตร 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

 
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

X 5  
40 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก .พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก .พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ .ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและแจ้งให้ก .พ.อ./กกอ. ทราบภายใน  30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกาศ  (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

1.00 -บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ .ศ.2556  
- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
online  

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยท่ีมีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้วสามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ี
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ
ประเมินนั้นๆ 

3. ในกรณีท่ีไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ 
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูง จะต้องมีการค้นคว้าคิด  
อย่างเป็นระบบวิจัยเพื่อหาค าตอบท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นประโยชน์ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวล  
ความรู้เพื่อจัดท าผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้ 
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ปริญญาเอก 
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ  
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามสูตร 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
X 5  

40 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก .พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก .พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ .ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและแจ้งให้ก .พ.อ./กกอ. ทราบภายใน  30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกาศ  (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

1.00 -บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ .ศ.2556  
- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
online  

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยท่ีมีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้วสามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ี
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ
ประเมินนั้นๆ 

3. ในกรณีท่ีไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งคือนักศึกษาระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องเป็นระบบท่ีสามารถ
คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาและการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆเพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามี
ทักษะการวิจัยท่ีสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ประกอบด้วย  4 กลุ่มหลักได้แก่  (1) กลุ่มวิชาหลัก  
(core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ  (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม  (learning and innovation skills) และ  (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี  
(information, media, and technology skills)  

ทักษะส าคัญท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากคือ 
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมได้แก่  (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  (critical 

thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  (innovation and creativity) (3) การ
ส่ือสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration)  

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี  (information, media and technology skills) 
ประกอบด้วยการรู้สารสนเทศ  (information literacy) การรู้ส่ือ  (media literacy) และการรู้  ICT (ICT 
literacy) และ 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและ
ยืดหยุ่น  (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  (initiative and self-
direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม  (social and cross-cultural interaction) ความ
รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน  (accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบ
ต่อสังคม (leadership and social responsibility)  

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษาเริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้กระบวนการด าเนินการดังกล่าวให้
พิจารณาได้จากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   การรับนักศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จ  
แต่ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตรซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา
ท่ีสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรการก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใสชัดเจน
และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตรมีเครื่องมือท่ีใช้ในการคัดเลือกข้อมูลหรือวิธีการ
คัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมทางปัญญาสุขภาพกายและจิตความมุ่งมั่นท่ีจะเรียนและมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี ้

-การรับนักศึกษา 
-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ท้ังหมด ท่ีท าให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมท่ีจะเรียนในหลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 -มีระบบมีกลไก 
-ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

2 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการ 

3 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
4 -มีระบบมีกลไก 

-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
-มีการเรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA มากกว่าหนึ่งรอบหรือมีการจัดการความรู้ใน
กระบวนการด าเนินงาน 

5 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
-มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีการเทียบเคียงกับหลักสูตรเดียวกันในกลุ่มสถาบันเดียวกันท่ี
เหมาะสมหรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ในช่วงปีแรกของการศึกษาต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียม
ความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษาเพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข
อัตราการลาออกกลางคันน้อยในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบ
ต่างๆท้ังกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีท่ีมีจิตสานึกสาธารณะ
มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรีโทเอก) ระบบการปูองกัน
หรือการบริหารจัดการความเส่ียงของนักศึกษาเพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตร
ก าหนดรวมท้ังการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ให้ได้มาตรฐานสากล 
ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี ้

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา  
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ท้ังหมด ท่ีท าให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต  
เกณฑ์การประเมิน  
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 -มีระบบมีกลไก 
-ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

2 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

4 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
-มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
-มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
-มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3   ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียนมีอัตราการ    
คงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูงอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูงและนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ให้อธิบาย
กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
1 - มีการรายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 
2 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 
3 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นในบางเรื่อง 
4 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเรื่อง 
5 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเรื่อง 
- มีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผล
การด าเนินงานท่ีโดดเด่นอย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
 

อาจารย์เป็นปัจจัยปูอนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิตผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสมมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบทปรัชญา
วิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตรและมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตาม
วิชาชีพผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบายแผนระยะยาวและกิจกรรมการด าเนินงานตลอดจนการก ากับดูแล
และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและ
ทรัพยากรเพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในหลักสูตรมีจ านวน
อาจารย์ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต
อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษาต าแหน่งทางวิชาการและความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

องค์ประกอบด้านอาจารย์เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์คุณภาพอาจารย์และ
ผลลัพธ์ท่ีเกิดกับอาจารย์ให้พิจารณาจากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที ่4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การบริหารและพัฒนาอาจารย์เริ่มต้นต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ต้องก าหนดเกณฑ์
คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตรมีกลไกการคัดเลือก
อาจารย์ที่เหมาะสมโปร่งใสนอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์โดยการก าหนดนโยบายแผนระยะยาวเพื่อ 
ให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีการวางแผนและการลงทุน
งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงานตลอดจนการก ากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ท้ังหมด ท่ีท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของ
อาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 -มีระบบมีกลไก 
-ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

2 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
4 -มีระบบมีกลไก 

-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
-มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
-มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
-มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   คุณภาพอาจารย์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม
และเพียงพอโดยท าให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาท่ีเปิดให้บริการและมีประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษาต าแหน่งทางวิชาการและความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

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

Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือ
จุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้  

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้นท้ังนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นท่ี
เหมาะสมกว่าท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปใช้
ในการเรียนการสอนรวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นส่ิงสะท้อน
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 100  
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร  

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลท่ีส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานท่ีมีคุณค่าสมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศผลงานวิชาการอยู่ใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตรหรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยท่ีหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้วรวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆโดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์  

ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร 

ตามสูตร 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและแจ้งให้ก .พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ .ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและแจ้งให้ก .พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ในBeall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการพ.ศ.2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน 

 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full 

Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
online  

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า  3 คน

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษาเป็นหลักสูตรที่ส าคัญ
และเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการท าวิจัยมี
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและบทความท่ีตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงแสดงให้เห็น
ว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นจ านวนบทความ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ท่ีมีผลงาน
และได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การค านวณตัวบ่งช้ีนี้ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต้ังแต่หนึ่งครั้งขึ้นไปรวมทั้งการ
อ้างอิงตนเองท่ีเป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกนั้นโดยน าเสนอในรูปสัดส่วนท้ังนี้พิจารณาผลการด าเนินงาน 
5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทินซึ่งนับรวมปีท่ีประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

อัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

อัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 

 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ 
1. อัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร =  

จ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิง 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 

อัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

X 100 
อัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
 
ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ถ้าอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีจ านวน  5 คนโดยอาจารย์ทั้ง  5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ  Review article ใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553 – 2557 (ค.ศ. 2010 – 2014) ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของหลักสูตร ใน พ.. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้ 

- จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ของอาจารย์ ท้ัง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010 – 2014 
เท่ากับ 15 บทความ และจ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ 

- ในจ านวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ท่ีได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง และมี
บทความ 2 บทความท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

ดังนั้น อัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร =  
 
 จ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 

= 
8+2 

= 
10 

= 2.0 
 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 5 
 

น ามาค านวณคะแนน = 
2.0 

X 5 = 2.0 
2.5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3   ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาท่ี
รับเข้าในหลักสูตรอัตราคงอยู่ของอาจารย์สูงและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร  
ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี ้

- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
1 -มีการรายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 
2 -มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 
3 -มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นในบางเรื่อง 
4 -มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเรื่อง 
5 -มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเรื่อง 
- มีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลงานโดดเด่นอย่างแท้จริง  
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน 
 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปีแต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าท่ีใน
การบริหารจัดการ 3 ด้านท่ีส าคัญคือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียนระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร
ประกอบด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดตัวบ่งช้ีในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
รายวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลารวมท้ังการวางระบบ
ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นนักศึกษาเป็นส าคัญและส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที ่5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปีแต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆให้มี
เนื้อหาท่ีทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลามีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชา
ต่างๆท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเน้นนักศึกษาเป็นส าคัญโดยสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน
ท้ังนี้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีการควบคุมมาตรฐานของหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะและระดับของหลักสูตรโดยปริญญาโทเน้นความสามารถในการท าวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกเน้น
ความสามารถในการใช้การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานท้ังหมด 

ซึ่งท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไกล 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบมีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
4 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ
และความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอนและเป็นความรู้ท่ีทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆเพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริงท้ังนี้หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระท่ีเหมาะสมกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระและลักษณะของนักศึกษาให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้า
อิสระต้ังแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระการสอบปูองกันและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่  21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดและได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิคุณธรรมจริยธรรมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่  21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯการ
เรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้ส่ือเทคโนโลยีและท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได้ผู้สอนมี
หน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งนี้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐานการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นต้น 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท ามคอ.3 และมคอ.4  
- การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือก ากับติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานใน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานท้ังหมด ท่ี

ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเปูาหมาย 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไกล 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบมีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3   การประเมินผู้เรียน  
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย  3 ประการคือการประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  
(assessment for learning) การประเมินท่ีท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็นและมีการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้  (assessment as learning) และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  (assessment of 
learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลังคือเน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรก
ด้วยทั้งนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมินวิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพและวิธีการให้เกรดท่ีสะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีการก ากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง  (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลายให้ผลการประเมินท่ี
สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง  (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลปูอนกลับ  
(feedback) ท่ีท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อน
ระดับความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการวาง
ระบบประเมินวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระท่ีมีคุณภาพด้วย 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ท้ังหมด ท่ีสะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินท่ีเช่ือถือได้ ให้ข้อมูลท่ีช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



57 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไกล 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบมีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4   ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตรหมายถึงร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7 ท่ีหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 0 

- มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
- มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99  ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า

คะแนนเท่ากับ 4.00 
- มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน

เท่ากับ 4.50มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มี
ค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 

- มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 

ในการด าเนินการบริหารหลักสูตรจะต้องมีปัจจัยท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่ง
ประกอบด้วยความพร้อมทางกายภาพความพร้อมด้านอุปกรณ์ความพร้อมด้านเทคโนโลยีความพร้อมด้านการ
ให้บริการเช่นห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องท าวิจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องสมุดการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศคอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆรวมทั้งการบ ารุงรักษาท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
 

องค์ประกอบด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
ตัวบ่งชี ้6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการได้แก่ความพร้อมทางกายภาพเช่น
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการท่ีพักของนักศึกษา  ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้เช่นอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องสมุดหนังสือต าราส่ิงพิมพ์วารสาร
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ฯลฯส่ิงสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมี
คุณภาพพร้อมใช้งานทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี ้

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ท้ังหมดท่ีสะท้อนการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไกล 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบมีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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บทที่ 4 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคณะ 

 
ระดับคณะประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตรและเพิ่มเติมตัวบ่งช้ีท่ีด าเนินการในระดับ

คณะจ านวนรวม 13 ตัวบ่งช้ีดังนี้ 
องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉล่ียของระดับคุณภาพของทุก 
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมี 
คุณวุฒิปริญญาเอก 

 1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ี 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
2. การวิจัย 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน 
สร้างสรรค์ท้ังภายในและภายนอกต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
 

5. การบริหารจัดการ 
 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
 

 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจท่ีส าคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังนั้นพันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนเริ่มต้ังแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าท่ีได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด
ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

จ านวน 6 ตัวบ่งช้ีคือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตใน
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

สูตรการค านวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
 
หมายเหตุ :  

- หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบไม่ต้องน า คะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาค านวณในตัวบ่งช้ีน้ีแต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบ
น้ันๆในตัวบ่งช้ีน้ีให้ครบถ้วน 

- ในการค านวณค่าคะแนน หากหลักสูตรไม่ใช้ระบบของสกอ. ไม่ต้องน ามาค านวณทั้งตัวต้ังและตัวหาร 
- ทุกหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรท่ีขอปิดด าเนินการแล้วแต่ยังมีนักศึกษาคงค้าง

อยู)่ ให้น ามาค านวณด้วยท้ังตัวต้ังและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งช้ีท่ีเกี่ยวข้องเท่าน้ัน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  
และความลุ่มลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพื่อติดตาม  
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40ขึ้นไป 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้
คะแนนเต็ม5 

 

หมายเหตุ : 
- คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้นท้ังนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นท่ี
เหมาะสมกว่าท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อใน
กรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าท่ีระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริมให้อาจารย์  
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อ
น าไปใช้ในการเรียนการสอนรวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นส่ิง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มขและค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และ  
ศาสตราจารย์รวมกันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มค1 และง 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และ  
ศาสตราจารย์รวมกันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร  
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือสัดส่วนของนักศึกษาต่อ 
อาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนรวมท้ังมีความเช่ือมโยง
ไปสู่การวางแผนต่างๆเช่นการวางแผนอัตราก าลังภาระงานอาจารย์เปูาหมายการผลิตบัณฑิตดังนั้น คณะจึงควร
มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริงไม่เกินจ านวนเหมาะสม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ในกรณีท่ีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็น
คะแนน 5 

ในกรณีท่ีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ ค านวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมา
พิจารณาดังนี้ 

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่    
ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่      
ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

  
สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณดังนี ้

SCH = Σnici 

เมื่อ ni= จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 
ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาท่ี i 
 

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี  
จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ  
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การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรีเพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 

 
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  = FTES ระดับปริญญาตร ี+ FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตร ี+ (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  = FTES ระดับปริญญาตร ี+ (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตรปุาไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์บัญชีการจัดการการท่องเท่ียวเศรษฐศาสตร์  25:1 
7. นิติศาสตร์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 
 
สูตรการค านวณ 

1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร  

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเป็นจริง - สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี ้

2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ0 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
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2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนท่ีได้ = 5 – 
(ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 

4 
 

ตัวอย่างการค านวณ 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 
24 – 25 

X100 = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 
25 

 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 
32 – 25 

X100 = ร้อยละ 28  ได้คะแนน 0 คะแนน 
25 

 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 
28 – 25 

X100 = ร้อยละ 12  
25 

 

คะแนน =  
5 – (12) 

= 5 – 3      =  2 คะแนน 
4 

 
 
หมายเหตุ : 

-การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวิชาชีพก าหนดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ าไม่ตรง
กับสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ให้
สถาบันอุดมศึกษายึดตามสัดส่วนท่ีสภาวิชาชีพก าหนด  

- กรณีท่ีคณะมีหลายกลุ่มสาขา ต้องแยกอาจารย์ประจ าว่าอยู่กลุ่มสาขาใดก่อนน ามาหาค่าคะแนนของ
แต่ละกลุ่ม แล้วน ามาคิดคะแนนเฉล่ียเป็นของคณะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

คณะควรจัดบริการด้านต่างๆให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะต้ังแต่การให้ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิตจัดบริการข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการเช่นทุนกู้ยืมการศึกษาแหล่งทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหา
งานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาข้อมูล
ข่าวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าโดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้
ความส าคัญกับการบริการท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ  
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานท้ังเต็มเวลาและ 

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก 

คะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผล 

การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆอย่างเหมาะสมและครบถ้วนกิจกรรมนักศึกษา 
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการท้ังโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญาสังคมอารมณ์ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมโดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  5 ประการ
ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม  (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีคณะสถาบันและสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติมตลอดจนสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและน าหลัก  PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
เป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม  

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการให้ครบถ้วนประกอบด้วย 

(1) คุณธรรมจริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษ ะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล 

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละสถาบันอย่างไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบันดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์การวิจัยจะ
ประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบท่ีส าคัญ  3 ประการคือ  1) สถาบันต้องมี
แผนการวิจัยมีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  2) 
คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจ
ด้านอื่นๆของสถาบันและ  3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง 

ตัวบ่งช้ีจ านวน 3 ตัวบ่งช้ีคือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ทั้ง
การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากรส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคลทรัพยากร
การเงินเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม
ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ 

ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 

เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัด 

แสดงงานสร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor) 
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ 

และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ชนิดชองตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาคือ 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ี
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีคณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยัง
เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะโดยเฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีเน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย =  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ =  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก 

X 5  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
คะแนนท่ีได้ในระดับคณะ = ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ  
หมายเหตุ 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม 
ผู้ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ 
ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ 
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏกรณีท่ีไม่มี 
หลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา 
รับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยแต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลท่ีส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานท่ีมีคุณค่าสมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศผลงานทางวิชาการอยู่ใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคมท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการตาราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง  
ทางวิชาการแล้วโดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มขและค2 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มค1 และง 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 



75 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 

 
2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 5  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
0.4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน 
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

0.8 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ในBeall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
1.0 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่างๆตามความถนัดและในด้านท่ีสถาบันมีความเช่ียวชาญ       
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมโดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหน่วยงานอิสระหน่วยงานสาธารณะชุมชนและสังคมโดยกว้างรูปแบบการให้บริการทาง
วิชาการมีความหลากหลายเช่นการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้
ค าปรึกษาให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆหรือเพื่อช้ีแนะสังคมการ
ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้วสถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆคือเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็น
แหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

ตัวบ่งช้ีจ านวน 1 ตัวบ่งช้ีคือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคณะควรค านึงถึงกระบวนการ 
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปีท้ังการบริการวิชาการท่ีท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีคณะจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่
ชุมชนโดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการและน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ท่ีสร้างความพึงพอใจต่อ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งช้ี 
วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1และน าเสนอ

กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพโดย
อาจมีจุดเน้นเฉพาะท่ีแตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละสถาบันและมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจ
อื่นๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตรวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานพัฒนาเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีดีขึ้น 

ตัวบ่งช้ีจ านวน 1 ตัวบ่งช้ีคือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบายแผนงานโครงสร้างและการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

ของแผนรวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ  

และวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 – 7  ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีในการ
ก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆให้มี
คุณภาพเช่นทรัพยากรบุคคลระบบฐานข้อมูลการบริหารความเส่ียงการบริหารการเปล่ียนแปลงการบริหาร
ทรัพยากรท้ังหมดฯลฯเพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) 

ตัวบ่งช้ีจ านวน 2 ตัวบ่งช้ีคือ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ 

เอกลักษณ์ของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ 
เอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการด าเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ
ดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ
เปูาหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงินความเส่ียงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเปูาหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วน 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจาก 
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เส่ียงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง 

เรียนรู้อื่นๆตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน 

7.ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7  ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
อธิบายตัวบ่งชี ้

บทบาทหน้าท่ีของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการด าเนินการ  
ต้ังแต่การควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมินจะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพื่อให้สามารถส่งเสริม
สนับสนุนก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี 
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
การรับนักศึกษา 

1 การก าหนดเปูาหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจ าท่ีมีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 

2 
 

เกณฑ์การรับนักศึกษาท่ีประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิด
สอนและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตรประเภทหลักสูตรปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและ
หลักสูตรผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา
ภาษาต่างประเทศคุณสมบัติเฉพาะอื่นฯลฯ) 

3 
 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกนักศึกษากระบวนการรับนักศึกษาและเครื่องมือหรือข้อมูลท่ีใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสมเช่ือถือได้โปร่งใสเปิดเผยและเป็นธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียน  

4 นักศึกษาท่ีรับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรมีคุณสมบัติขั้นต้นท้ังความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตรใฝุรู้ใฝุเรียนมีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิตมีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 
 

ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศรับและมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไขนักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าเพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา  

6 การก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติ
ของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
และคุณสมบัติพื้นฐานท่ีน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาท่ีรับเข้าต่อผู้สมัคร ) 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษามีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
3 การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษาการแลกเปล่ียนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อ

การพัฒนานักศึกษา (ผลการเรียนลักษณะนักศึกษาจุดแข็งจุดอ่อน) 
5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ

ด้านอื่นๆ 
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6 การจัดการความเส่ียงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ ามีความเส่ียงท่ีจะออก
กลางคันหรือส าเร็จการศึกษาช้าฯลฯ) 

7 ช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษาการก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค าปรึกษา

การท า 
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
9 สถาบันจัดงบประมาณทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอและครอบคลุมทุก

ประเภทกิจกรรม 
10 บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ี

สนองความต้องการของนักศึกษา 
11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ

เป็นพลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการศิลปะและวัฒนธรรมฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT 

literacy,scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 
14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
15 การสนับสนุนทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษเช่นนักกีฬาต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการ

พัฒนาให้ได้สาระความรู้ทักษะท่ีสอดคล้องกับเปูาหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศมี Visiting Professors ท่ีมา

ช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษาและการส่งนักศึกษาไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 

1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
2 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 
4 บัณฑิตศึกษานักศึกษามีความรู้ทักษะการแสวงหาความรู้การสร้างความรู้ด้วยตนเองมีศักยภาพ

การวิจัยท่ีแสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
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แนวทางการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1 

ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญรวมท้ังมีการพัฒนา

อาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งอาจารย์ในหลักสูตรสามารถ
ส่งเสริมการท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษาต าแหน่งทางวิชาการและประสบการณ์ในจ านวนท่ีไม่
ต่ ากว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยสกอ . 

ระบบการบริหารอาจารย์ 
4 สถาบันต้องมีการจัดสรรหรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิต าแหน่งทาง

วิชาการตามเปูาหมายท่ีก าหนด 
5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้าน

อัตราก าลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาต้องมีแผนการบริหารอาจารย์
ประจ าหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คง
อยู่กับสถาบันลดอัตราการลาออกหรือการย้ายงานแผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วยแผน
อัตราก าลังแผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่แผนธ ารงรักษาแผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุอื่นๆตามบริบท 

7 ในกรณีท่ีปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนดสถาบัน
ต้องมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจากัดอย่างเป็นระบบ 

8 มีแผนบริหารความเส่ียงด้านการบริหารกรณีมีอาจารย์ส่วนเกินกรณีมีอาจารย์ขาดแคลนกรณีมี
อาจารย์สมดุลกับภาระงานเพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่และมีแผนบริหารความเส่ียงด้านจรรยาบรรณท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน  
10 การมอบหมายภาระหน้าท่ีให้เหมาะสมกับคุณวุฒิความรู้ความสามารถและประสบการณ์  
11 ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12 ระเบียบท่ีโปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 
14 ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ี

สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 
17 การควบคุมก ากับส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 
19 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท า

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 
20 การประเมินการสอนของอาจารย์และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอน

ของอาจารย์ 
21 อาจารย์อาวุโสหรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่นมีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ใน

สาขา/หลักสูตร 
22 บัณฑิตศึกษาให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติท่ีสูงกว่า

ก าลังคนในหลักสูตรปริญญาตรีโดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถ
ด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
3 จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1 หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้
ทักษะผ่านการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลามีการเปิดวิชาใหม่ให้
นักศึกษาได้เรียน 

3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจนทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4 ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับช่ือวิชาจ านวนหน่วยกิตและมีเนื้อหาท่ีครบคลุม
กว้างขวางครบถ้วนในส่ิงท่ีควรเรียนมีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเป็นจุดเน้นมีความต่อเนื่องเช่ือมโยง
สัมพันธ์กันระหว่างวิชาและมีการสังเคราะห์การเรียนรู ้
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5 เนื้อหาท่ีก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อนกลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันเหมาะสมกับ
ระดับการศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร 
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาท่ีก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน  
8 การเปิดรายวิชามีลาดับก่อนหลังท่ีเหมาะสมเอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อ

ยอด 
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาท่ีก าหนด

ในหลักสูตร 
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษาทันสมัยและเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบันการศึกษาปกติหรือ

การศึกษาทางไกลมีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระเปูาหมายการเรียนรู้วิธีการจัดการเรียน
การสอนการประเมินท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎีการปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาท่ีเป็นจุดเน้น

วิชาการศึกษาท่ัวไปท่ีสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีเตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต 
13 หากมีการโอนหน่วยกิตต้องให้ความส าคัญกับการเทียบวิชารับโอนท่ีต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระ

ท่ีก าหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุมครบถ้วน 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ทฤษฎีในสาขาท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีความท่ีซับซ้อนมีจุดเน้น 
15 การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความ

ต้องการของสังคม 
16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยท่ีเหมาะสมกับปรัชญาวิสัยทัศน์ของหลักสูตรและสอดคล้องกับ

ระดับของหลักสูตร 
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกมีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับ

ปริญญาโท 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
การวางระบบผู้สอน 

1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอนมีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาท่ีสอน
(ค านึงถึงสาขาวิชาประสบการณ์ท างานผลงานวิชาการของผู้สอน ) 

2 หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนท่ีมีความช านาญหลากหลายเพื่อให้มีโอกาส
ได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์  (ในแต่ละ
หลักสูตรนักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

3 มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และมคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้าน
เนื้อหากิจกรรมการเรียนการวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) ทุกรายวิชา
แจกนักศึกษาและมีการก ากับให้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5 นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบันหรือระบบปกติ/ระบบทางไกลต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่
มีคุณสมบัติท่ีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันมีโอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน /อาจารย์ที่
ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

6 หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอนต้องได้รับการฝึกอบรมการให้ค าแนะน าและการปรับปรุง
พัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอมีคุณสมบัติด้านความรู้ประสบการณ์เวลาใน

การให้ค าปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 
8 การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ี

เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติโดยเฉพาะความรู้และความเช่ียวชาญในหัวข้อวิจัยท่ีจะ
ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสกอ . 
ก าหนด 

10 มีการก ากับให้อาจารย์พิเศษท่ีมาท าหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการเรียนการสอน 

11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
13 การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก/ผู้ประกอบการการศึกษาดูงานฯลฯ 
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่นความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นต้องมี

ก่อนเข้าโปรแกรมภาษาอังกฤษฯลฯ) 



90 

 

15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การ
เรียนรู/้การท างาน/การประกอบอาชีพ 

16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษคุณลักษณะท่ีเอื้อต่อการท างาน  (ความรับผิดชอบทักษะการ
ส่ือสารการพูดฟังอ่านเขียนทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหาฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทางเช่นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 

17 การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ 
(กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท า/การเผยแพร่ผลงาน) 

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการการศึกษาดูงาน 
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
20 การใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น online 

learning 
21 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท า

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒน าความสามารถด้านการ

สอนของอาจารย์ 
23 อาจารย์อาวุโสหรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่นมีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ใน

สาขา/หลักสูตร 
24 การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
25 การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อ

การเรียนรู้ของนักศึกษา 
26 การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

27 การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ 
(ถ้ามี) 

28 ระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
(ถ้ามี) 

29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีจะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเฉพาะการ

สอนท่ีเน้นปัญหาเป็นฐานการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
32 มีระบบก ากับการท างานของอาจารย์ผู้สอนท่ีเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มท่ีให้ความส าคัญกับ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของ
อาจารย์ 

33 มีระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเช่ียวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 
35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อย

หนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา 
36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 
37 มีการให้ความรู้และระดับช้ันความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม

ฐานข้อมูลท่ีสกอ. รับรองและการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
38 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัยปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปัญหาของวารสารที่

ไม่มีคุณภาพ 
39 การช้ีแนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการท่ีมี

โอกาสได้รับทุนสนับสนุน 
40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศมี Visiting Professors ท่ีมา

ช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษาและการส่งนักศึกษาไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.3 

1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
2 น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎีปฏิบัติ

สัมมนาฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ

หลากหลายเช่นข้อสอบปรนัยอัตนัยการบ้านรายงานท่ีมอบหมายการสอบปากเปล่าการสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษาการวัดทักษะการปฏิบัติงานฯลฯเครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงาน
จริงในการประกอบอาชีพ) 

4 การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์
การเรียนรู ้
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5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา 
(มีการวิพากษ์ข้อสอบปรับปรุงข้อสอบสร้างข้อสอบใหม่ๆเสมอมีคลังข้อสอบข้อสอบหรือเครื่องมือ
ประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท างาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน

สอดคล้องกับท่ีเกณฑ์ท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมหรือรับรู้ร่วมกันต้ังแต่แรกมีข้อมูลหลักฐานหรือท่ีมาของ
คะแนนท่ีใช้ในการการตัดเกรดชัดเจนการกระจายของเกรดสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของ
นักศึกษาและลักษณะของรายวิชา) 

8 การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอนการประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดในมคอ. 5 มคอ. 6 

และมคอ.7 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

10 การก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจนมีตัวบ่งช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบ
ปูองกันชัดเจน 

11 ข้อมูลท่ีรองรับการประเมินท่ีมาโปร่งใสตรวจสอบและสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์สาร
นิพนธ์ได้ 

12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมากมีประเด็นวิจัยท่ีสะท้อนความคิดริเริ่มร่วมสมัยมีการออกแบบ
การวิจัยท่ีเหมาะสมเป็นตัวอย่างของผลงานท่ีมีคุณภาพมีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดยสกอ. 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.1 
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 

1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียนห้องปฏิบัติการสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 
2 การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุนทางการศึกษาเช่นห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการ

เรียนรู้วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้นฯลฯเพียงพอทันสมัย 
3 การจัดพื้นท่ี/สถานท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์แลกเปล่ียนสนทนาหรือท างาน

ร่วมกัน 
4 มีบริการคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
5 ส าหรับการเรียนการสอนทางไกลระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพอาจารย์และ

นักศึกษาสามารถติดต่อส่ือสารได้ใกล้ชิด 
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก าหนดความ

คาดหวังสูงกว่าข้อก าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกันทรัพยากรการเรียนรู้และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆโดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมี
มากกว่าข้อก าหนดท่ีพึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี 

7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท าวิจัย 
8 มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 
9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานท่ีจ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 


