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ค าน า 
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ .ศ. 2542  หมวด 6 มาตรา 48  
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอตอ่หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา  2558 จะเป็นแนวทางในการพัฒนา 
การประกันคุณภาพของหลักสูตรต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและวางระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง                  
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บทที่ 1 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  
  ในปีการศึกษา 2558 ได้ก าหนดกระบวนการท างาน 4 ส่วน ได้แก่ การ
วางแผน การด าเนินงานตามแผน  การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา 
ทั้งนี้การด าเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีแนวทางส าคัญ ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

   1. ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษา  ครอบคลุม
พันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ  ได้แก่  
     1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  
  2) พันธกิจด้านการวิจัย  
  3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ  
  4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และการบริหาร
จัดการภายใต้ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
  2. เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้าและ
กระบวนการซึ่งสามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
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  3. เช่ือมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่ก าหนดและเป็นนโยบายของคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดยเฉพาะเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ และการเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  
(สมศ.) และการเช่ือมโยงกับผลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) เพื่อไม่ให้เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างาน
ของหน่วยงาน 
   4. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย การประกัน
คุณภาพ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ (ส านัก 
สถาบัน) และระดับมหาวิทยาลัย  
 
  
 
   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
       นโยบายข้อ 1 เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประกอบด้วย  การส่งเสริมการควบคุม  การตรวจสอบและการประเมินผลคุณภาพ
การจัดการศึกษา  การบริหารและการจัดการ 
      นโยบายข้อ 2 เร่งรัดให้มีกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ในทุกระดับ 
       นโยบายข้อ 3 เร่งด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
โดยมุ่งเน้นคุณภาพบัณฑิต การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ การบริหารและการ
จัดการ 
      นโยบายข้อ 4 เร่งรัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
    นโยบายข้อ 5 ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลข่าวสารและผลจากกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาเผยแพร่ต่อสังคมภายนอก 
 
 

1.2 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
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  จากนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 5  ข้อ ดังกล่าวแล้วนั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้พิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้  
       1. จัดให้มีหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยท า
หน้าที่ก ากับดูแล รับผิดชอบการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ และ
มีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่  
       1) คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั  
          2) คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะ ส านัก 
และสถาบัน  
         3) คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสตูร  
    3. ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงแนวทางการด าเนิน 
การผลิตบัณฑิตต่อไป 
      4. ก าหนดมาตรฐาน (หรือปัจจัย) ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของ
บัณฑิตรวมถึงตัวบ่งช้ีของคุณภาพในแต่ละมาตรฐานนั้น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของมาตรฐานต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดในข้อ 4 ท้ังในหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก สถาบัน 
และระดับหลักสูตร  ท้ังนี้ต้องให้สอดคล้องปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
และแผนด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
     6. ก าหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์  เอกลักษณ์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  
     7. จัดให้มีการประชุม สัมมนา หรืออบรมบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุก
ระดับให้มีความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้อง
มีการด าเนินการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งช้ีแจงให้เข้าใจชัดเจนในขั้นตอนและแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ  เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจที่ดี 

1.3 แนวปฏิบัติตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
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    8. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย คณะ 
ส านัก สถาบัน และระดับหลักสูตร 
      9. หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก สถาบัน  
และระดับหลักสูตร จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อน ามาสังเคราะห์เป็น
รายงานการประเมินตนเองในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
     10. ตรวจประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย ทุกหน่วยงาน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก สถาบัน และระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน 
    11. จัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาทุกหน่วยงานใน
ระดับมหาวิทยาลัย  
 
 
 
  ในปีการศึกษา 2557 - 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ก าหนดการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี ้
 

    1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประกอบด้วย  
6 องค์ประกอบ จ านวน 14 ตัวบ่งชี้  ได้แก่   

 

     องค์ประกอบท่ี  1  การก ากับมาตรฐาน   
      องค์ประกอบท่ี  2  บัณฑติ   
    องค์ประกอบท่ี  3  นักศึกษา   
    องค์ประกอบท่ี  4  อาจารย์   
    องค์ประกอบท่ี  5  หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
      องค์ประกอบท่ี  6  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้  

 

             ทั้งนี้ การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุดในการผลิตบัณฑิต เพื่อใหไ้ด้บัณฑิต 
ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ใช้
บัณฑิตในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
 

 

1.4 รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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    2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ส านกั สถาบัน 
         2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ  ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  ได้แก่  
     องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบณัฑติ  
      องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย  
       องค์ประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการ   
     องค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
      องค์ประกอบท่ี  5  การบริหารจดัการ  

 

          ทั้งนี้ การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ ให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

       2.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 19 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ 
      องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ 
                            ด าเนินการ    
   องค์ประกอบท่ี  2  ภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน  
    องค์ประกอบท่ี  3  การบริหารและการจัดการ  
    องค์ประกอบท่ี  4  การเงินและงบประมาณ  
        องค์ประกอบท่ี  5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

 

  ทั้งนี้ การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก 
สถาบัน จะมีจ านวนตัวบ่งช้ีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่
แตกต่างกันตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน ได้แก่ 
 
 

  หน่วยงานที่มีภารกิจวจิัย จ านวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัย
และพัฒนา  
  หน่วยงานที่มีภารกิจทางด้านวิชาการ จ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัย 
  หน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนนุการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบนัภาษาศิลปะและวัฒนธรรม 
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    3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่  

  องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบณัฑติ  
     องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย  
   องค์ประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการ  
 องค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  องค์ประกอบท่ี  5  การบริหารจดัการ  
   ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับมหาวทิยาลัย
พิจารณาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่  

   1. มาตรฐานดา้นศักยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา 
ประกอบด้วย  
   1) ด้านกายภาพ  
  2) ด้านวิชาการ   
  3) ด้านการเงิน   
  4) ด้านการบริหารจัดการ 
   2. มาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกจิของสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย  
     1) ด้านการผลิตบณัฑิต  
     2) ด้านการวิจัย  
     3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
      4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  

 

    ทั้งนี้  ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ  โดยครอบคลุมในด้าน
กายภาพและภารกิจของมหาวิทยาลัยรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 
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  กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่ส่งผลให้
การด าเนิน งานประสบผลส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น เพื่อท าหน้าที่ขับเคลื่อนระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็นระดับตามบทบาท
หน้าท่ี ดังนี ้
  1. สภามหาวิทยาลัย เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญ ๆ ดังนี้ 
   - ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ 
ศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   - ก ากับมาตรฐานการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การเปิดสอน
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
   - พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรการศึกษาใหส้อดคล้องกับมาตรฐาน
ทีค่ณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน 
ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านักสสถาบัน เป็นกรรมการ 
โดยมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญ ดังนี ้
  - บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 
   - จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
   - เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อ
สภามหาวิทยาลัย  
   3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี
อธิการบดีเป็นประธาน ประกอบด้วย รองอธิการบดีทุกสายงาน ผู้ช่วยอธิการบดีทุก
สายงานคณบดีทุกคณะ ผู้อ านวยการทุกส านัก สถาบัน กอง และผู้แทนหน่วยงาน
ภายใน ของมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ  โดยมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญ ดังนี ้

1.5 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
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 - ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนบัสนุน 
พัฒนาด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  - เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานในการประกันคุณภาพภายใน 
  - ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ส านัก สถาบัน และระดับหลักสูตร 
  - จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 
  - สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพและการประเมิน
ตนเอง  โดยถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  
ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  4. คณะกรรมการประจ าคณะ โดยมีคณบดีเป็นประธาน โดยมีบทบาทหน้าที่
ส าคัญ ดังนี ้
   - พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะตลอดจนควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
  - ส่งเสริมงานวิจยั  งานบริการวิชาการแก่สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรม 
     - พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะ 
  5. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ โดยมีคณบดีเป็น
ประธาน ประกอบด้วย รองคณบดีทุกสายงาน และผู้แทนสาขาวิชา หลักสูตร เป็น
กรรมการ โดยมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญ ดังนี้ 
   - ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินและแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับคณะ 
    - ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 
 - ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินงานประกันคณุภาพ
ภายในของหลักสตูรที่สังกัดคณะ 
   - จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ 
  6. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส านัก สถาบัน โดยมี
ผู้อ านวยการส านัก สถาบันเป็นประธาน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารของหน่วยงาน  และ
ผู้แทนพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป็นกรรมการ โดยมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญ ดังนี ้ 
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     - ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เห็นว่าสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  
    - ประสานงาน รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และสนับสนุนการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัย 
    - จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับส านัก สถาบัน 
    - ประสานงานและสนับสนุนการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ของ
มหาวิทยาลัยตามตัวบ่งช้ีที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
  7. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยมีประธาน
หลักสูตรเป็นประธาน ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นกรรมการ โดยมี
บทบาทหน้าท่ีส าคัญ ดังนี ้
     - ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตร 
    - ก ากับติดตาม การด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
   - ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของหลักสูตรและส่งผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้กับคณะ 
   - จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตร รายงานการด าเนิน  
งานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะด าเนินการหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
2558  โดยมหาวิทยาลัย จะบันทึกผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน (Common 
Data Set) ตามระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในผ่าน 
ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ภายในเดือน
พฤศจิกายนของทุกป ีและมหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ดังนี ้
 

  1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ก าหนดไว้ ดังนี ้
     - ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกสถาบันและอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับ
การประเมิน 
     - ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน 
     ทั้งนี ้คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผูท้ี่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ของแต่ละระดับการศึกษาเป็นดังนี ้
  ระดับปริญญาตร ี 
     คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
   ระดับปริญญาโท  
     คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
   ระดับปริญญาเอก  
      คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป 

1.6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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  2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ ส านัก 
สถาบัน  
   2.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
ก าหนดไว้ ดังนี ้
          - ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของ
คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
       - ประธานกรรมการประเมิน ฯ  เป็นผู้ประเมินจากภายนอก
สถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       - กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึก 
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างน้อย 
ร้อยละ 50 สว่นผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้
หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
    คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับ
คณะ เป็นดังนี ้
         1. ประธานกรรมการ 
           - ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า  
      - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และ
มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือ 
           - ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามี
ความเหมาะสม 
     2. กรรมการ 
            - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี 
          - กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการ
หน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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   2.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับส านัก 
สถาบัน  โดยหน่วยงานสามารถคัดเลือกผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับขนาดของส านัก สถาบัน 
         คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
ส านัก สถาบันเป็นดังนี ้
      1. ประธานกรรมการ  เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย  
     2. กรรมการ  เป็นบุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  
    3. กรรมการและเลขานุการ  เป็นบุคลากรภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยั 
   3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ก าหนดไว้ ดังนี ้
          - ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของ
มหาวิทยาลัย 
          - ประธานกรรมการประเมิน ฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่
ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          - กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างน้อย ร้อยละ 50 
ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตร
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
เป็นดังนี ้
    1. ประธานกรรมการ 
     - ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปและมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือ
เทียบเท่า หรือ 
         - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปและมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือ 
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           - ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความ
เหมาะสม 
    2. กรรมการ 
   - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี 
    - กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วย 
งานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 

   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่ง 
ครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจ 
สอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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บทที่ 2 

ระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 

 

  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการ
ประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ใน 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้ก าหนดรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลด
ความซ้ าซ้อนของการจัดท ารายงานของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาและสามารถ
รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิต 
ที่มีคุณภาพ การด าเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด  
ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ซึ่งมีหลักการ
ดังต่อไปนี้ 
  1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องโดยพิจารณา
องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
  2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เช่ือมโยง 
ตัวบ่งช้ีในการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552  เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  ซึ่ง สกอ.  
ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552  
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 3. ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูล
พื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งช้ี
เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ  ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินใน
ลักษณะของพิชญพิจาณ์  peer review  ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็น
แนวทางให้แก่ผู้ประเมิน เพื่อให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้  
และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส าหรบัผู้ประเมิน และผู้รับการ
ประเมินได้ใช้ในการพิจารณา  
  4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐาน
ให้กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมิน
หลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจาก
องค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) 
ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจ
ประเมินเป็นประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
อธิบายกระบวนการหรือ 

แสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกีย่วข้อง 
องค์ประกอบที่  1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสตูร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
ปริญญาตร ี   เกณฑ ์3 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา  เกณฑ ์11 ข้อ 

องค์ประกอบที่  2  บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(โดยผู้ใช้บัณฑิต 
/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงาน 
วิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท / เอกที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

องค์ประกอบที่  3  นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

- การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ตัวบ่งชี้ที ่3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน 
ของนักศึกษา 

องค์ประกอบที่  4  อาจารย ์
ตัวบ่งชี้ที ่4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย ์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
อธิบายกระบวนการหรือ 

แสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกีย่วข้อง 
ตัวบ่งชี้ที ่4.2 คุณภาพอาจารย ์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอา้งอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที ่4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

องค์ประกอบที่  5  หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลกัสูตร ข้อมลูที่ ใช้ใน

การพัฒนาหลกัสูตรและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหนา้ในศาสตร์สาขานั้น ๆ  
- การพิจารณาอนุมัติหัวขอ้วิทยานิพนธแ์ละการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 
3 และ มคอ. 4  
- การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตร ี
- การบูรณาการพันธกจิต่าง ๆ กับการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรี 
- การช่วยเหลอื ก ากับ ติดตาม ในการท า
วิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระและการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
อธิบายกระบวนการหรือ 

แสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกีย่วข้อง 
 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสตูร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา
แห่งชาติ 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

องค์ประกอบที่  6  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชาสคณะสสถาบัน 

โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลกัสตูรเพื่อให้ 
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ 
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ 
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  คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่ง คือ การ
พิจารณาเสนอนโยบาย  แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม
ให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษาให้มคีวามทัดเทียมกันและ
ได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ พ.ศ. 2548 
เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การ
รับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการ
หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็น
หลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ดังกล่าว 
  ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตร 
ทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลา 
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะ
พิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณา 
ตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 ข้อ แต่เนื่องจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ 
อุดมศึกษา มีมติเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2558 ให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ดังนั้น หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตาม
เกณฑ์ดังกล่าว 3 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์
ดังกล่าว 11 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
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1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
เป็นอาจารย์ประจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และ
ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
เป็นอาจารย์ประจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และ 
ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
เป็นอาจารย์ประจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และ 
ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

หมายเหตุ  
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว 569 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549 ก าหนดว่า  
   อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก  
1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว  
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือ 
ปริญญาโทในสาขา วิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2557 ก าหนดว่า 
   กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชาสกลุ่มวิชาชีพ ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า  
3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 
2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ 
ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
อย่างน้อย 2 คน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน 

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งรอง 
ศาสตราจารย์ข้ึนไป ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขา 
วิชาที่สัมพันธ์กันจ านวน
อย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญา 
เอกหรือเทียบเท่า หรือ 
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ข้ึนไป ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

4. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. อาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญา
โทหรือด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขา 
วิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้าน
การสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง  

1. อาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ในสาขา 
วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้าน
การสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง  
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  ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

หมายเหตุ 
    หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0504(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555ก าหนดว่า ให้อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงาน วิจัยหลังจากส าเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนใน
ระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 
5. คุณสมบัติของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หลักและอาจารย์ที่ 
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 

 1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขา 
วิชาที่สัมพันธ์กัน และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ 
ศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขา 
วิชาที่สัมพันธ์กัน และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ 
ศึกษาเพื่อรับปริญญา 

หมายเหตุ 
การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้  
   1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเกษียณ อายุงานหรือลาออกจากราชการ
กลับเข้ามาท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คือ มีสัญญาจ้างที่ให้
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการก าหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้  
    2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 
6. คุณสมบัติของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 
 

 1. เป็นอาจารย์ประจ า
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือ ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขา 
วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขา 
วิชาที่สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

หมายเหตุ  
    แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  หมายถึง 
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิด สอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ 
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หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบุคลากรประจ าในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวง
หรือวงการวิชาชีพด้านนั้นเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ข้ึนไป ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องก าหนด ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอนที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการต้ังแต่รองศาสตราจารย์ข้ึนไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบันอุดม ศึกษาอาจแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งต้ังนั้นด้วย 
7. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

 1. อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา 
เอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขา 
วิชาที่สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขา 
วิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ 
    ผลงานของผู้ส าเร็จ 
    การศึกษา 
 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น)  
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่อง
ฉบับเต็มในการประชุมทาง
วิชาการ  (proceedings)  
หรือวารสารหรือสิ่งพิมพ์
วิชาการ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็ก - 
ทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์
วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 
(peer review)  ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

หมายเหตุ  
    วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทนการตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด 
9. ภาระงานอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
และการค้นคว้าอิสระ 
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 วิทยานิพนธ์  
อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 
5 คน 

การค้นคว้าอิสระ  
อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 
15 คน 
 

หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วน 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 
5 คน 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก 

  
นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์  
1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษา 
ที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

 

หมายเหตุ  
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 10 ก าหนดว่า
อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อม 
ที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน เพื่อ
สนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย  รวมทั้งผู้ที่ด าเนินโครงการวิจัย
ขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในการผลิตผลงาน 
10. อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระในระดับ 
บัณฑิตศึกษามีผลงาน 
วิจัยอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ 

 ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องใน
รอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่
ประเมิน 
 
 

ควรมอีย่างน้อย 1 เรื่องใน
รอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่
ประเมิน 
 

หมายเหตุ  
    เป็นเจตนารมย์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ 
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี  
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็น 
ชอบโดยสภามหาวิทยาลัย 
/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตร 
ใช้งานในปีที่ 6) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 
5 ปี ประกาศใช้ในปีที ่7 
หรือหลักสูตร 6 ปี ประกาศ 
ใช้ในปีที่ 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี  
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติสให้ความเห็น 
ชอบโดยสภามหาวิทยาลัย 
สสถาบันเพื่อให้หลักสูตร
ใช้งานในปีที่ 6) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี  
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ 
และอนุมัติสให้ความเห็น 
ชอบโดยสภามหาวิทยาลัย 
สสถาบัน เพื่อให้หลักสูตร 
ใช้งานในปีที่ 6) 

รวม เกณฑ์  3  ข้อ เกณฑ์  11  ข้อ เกณฑ์  11  ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ 
ประกาศใช้ล่าสุด 
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่าน
เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานและผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนน 
เป็น 0) 
 
หมายเหตุ 
  ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ 
ข้อ 12 (การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา) ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
มาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน 
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 1 การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ) 
 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้  
  1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประทับ 
ตรารับทราบ 
  2. หนังสือน าที ่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งรับทราบหลักสตูร 
(ถ้ามี)  
  3. กรณีที่หลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ  ให้มีหนังสือน าส่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนังสือส่งคืนจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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  พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมคีวามรูใ้นวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตาม
หลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีความสามารถในการเรียน รู้และพัฒนาตนเอง  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขท้ังทางร่างกายและจิตใจ  มีความส านึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
อุดมศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับ
และส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  ได้จัดท ามาตรฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่ง เน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ซึ่งเปน็การประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้
สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้เช่ือมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่
ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 
  คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมี
งานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษาในปกีารศึกษานั้น ๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบง่ช้ีดังต่อไปนี้ 
 

  ตัวบง่ช้ีที ่2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา 
                           แห่งชาติ 
  ตัวบง่ช้ีที ่2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   - ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ 
     อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
    - ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับ 
     ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่
   - ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับ 
     ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
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ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ 
    จ านวนบัณฑิตที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1 : คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้     :  ผลลัพธ์  
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai  
Qualifications Framework for Higher Education: TQF)  ได้ มี ก า ร ก า ห น ด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2  ซึ่งครอบคลุม 
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย  5  ด้าน  คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้  
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของ 
ผู้ใช้บัณฑิต 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
   ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรค านวณ   :  
 
    คะแนนท่ีได้ = 
 
 
 

ข้อมูลประกอบ  
  จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 
27 คูมื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
                        

                                               จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ 
        ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
                          100 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2    : ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพ 
(ปริญญาตรี)         อิสระภายใน 1 ป ี 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  :  ผลลัพธ์ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาค
พิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้
ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นการนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุก
ประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละ
ของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
  โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
   ภายใน 1 ป ีตามสูตร 
 

     
 
      

    การค านวณค่าร้อยละนีไ้ม่น าบณัฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑติ
ที่มีงานท าแล้วแตไ่ม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
             
 
 
 
 

 

 X 100 

 

 X 5 

 

คะแนนที่ได ้ = 

หมายเหตุ : 
       จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิต 
ที่ส าเร็จการศึกษา 
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ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษา 
            และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
        

                                                                             จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

ร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ 
         หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
                            40 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2    :  ผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
(ปริญญาโท)        ที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่าง 
เป็นระบบวิจัยเพื่อหาค าตอบที่มีความน่าเช่ือถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวล
ความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ 
และสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมิน
คุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพรต่อ่
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 
ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผูส้ าเรจ็ 
   การศึกษาตามสตูร 
 
 
 
 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 

 
 
 
 

คะแนนที่ได้  = 

 X 100 

 

 X 5 
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  ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ  
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติหรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์พิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ.สกกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 2556  
แต่สถาบันน า เสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ.สกกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556  
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  

  

  การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และ เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
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  ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online  

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ  
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ 

 

  ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อย
กว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาดว้ย 
 
หมายเหตุ  
   1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว  
สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ีผลงานทางวิชาการของอาจารย์  
  2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินที่มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้น ๆ 
  3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 
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ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษา 
             และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก          

                                         จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด 

ร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
                         ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
                                  80 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  :  ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
(ปริญญาเอก)   ที่ได้รับการตีพิมพ์และหรือเผยแพร่  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้อง
มีการค้นคว้า  คิดอย่างเป็นระบบ  วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเช่ือถือ 
เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน า เผยแพร่ให้เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก  
 

เกณฑ์การประเมิน :   
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพรต่อ่
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผูส้ าเรจ็  
   การศึกษาตามสตูร 

 

 
 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
    
     คะแนนที่ได้ = 
 
 
 

 X 100 

 

 X 5 
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  ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติหรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผย แพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ.สกกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ .อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า 
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ.สกกอ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสาร วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ  ก .พ .อ . หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  

 
  การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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  ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online  

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ  
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ 

 
  ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อย
กว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย  
 
หมายเหตุ  
   1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว  
สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ีผลงานทางวิชาการของอาจารย์  
  2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินที่มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้น ๆ 
  3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 
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  ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ 
นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือก
นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส า เร็จการศึกษา และการ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 
    ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก 
ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก (core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and 
career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation 
skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media, 
and technology skills)  
  ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคญัมาก คือ  
  1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และ 
การแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์  (innovation and creativity) (3) การสื่อสารและความร่วมมือกัน 
(communication and collaboration)    
  2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and 
technology skills) ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้
สื่อ (media literacy) และการรู้ ICT (ICT literacy)  
  3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ  (life and career skills) ประกอบด้วย 
ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิด
ริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self - direction) ปฏิสัมพันธ์ 
ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross - cultural interaction) ความ
รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน  (accounttability and productivity) 
ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and responsibility) 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
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   การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา ภายใตก้ระบวนการด าเนินการดังกล่าวใหพ้ิจารณาได้จากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้  
 

  ตัวบ่งช้ีที ่3.1  การรับนักศึกษา  
  ตัวบ่งช้ีที ่3.2  การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา  
  ตัวบ่งช้ีที ่3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1    :  การรับนักศึกษา 
  

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัย 
พื้นฐานของความส าเร็จ แต่ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร 
ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ
ของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส  ชัดเจน  
และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใช้ในการ
คัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา 
สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
     ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี ้ใหอ้ธิบายกระบวน 
การหรือแสดงผลการด าเนินงานในอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้
       - การรับนักศึกษา 
   - การเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา 
                          ในการประเมิน เพ่ือ ให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด  
ใหพิ้จารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาท่ีมีความ
พร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0 - ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก  
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติสด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการ 
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คะแนน เกณฑ์ประเมิน 
3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ    
  ผู้ตรวจประเมิน สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีได ้
  ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  :  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้
พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย  
ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมให้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาส
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ให้ได้มาตรฐานสากล  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ให้อธิบาย
กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
    - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรกึษาวิชาการและแนะแนวแก่ 
                            นักศึกษาปริญญาตร ี
   - การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
   - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
                            ในศตวรรษที่ 21  
 

  ในการประเมิน เพ่ื อให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด  
ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาเรียน 
อย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
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เกณฑ์การประเมิน  : 

 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
0 - ไม่มีระบบ  

- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก  
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติสด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ    
  ผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีได ้
  ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3    :  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทาง 
การเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 
     ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวน 
การหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี ้
       - การคงอยู่ 
       - การส าเร็จการศึกษา 
       - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
0 - ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
1 - มีการรายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 
2 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบง่ช้ี 
3 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบง่ช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดขีึ้นในบางเรื่อง 
4 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบง่ช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดขีึ้นในทุกเรื่อง 
5 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบง่ช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดขีึ้นในทุกเรื่อง 
- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบัน 
  กลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ 
  ผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการด าเนินงานที่ 
  โดดเด่นอย่างแท้จริง 
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   อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการ
ออกแบบระบบประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย์  เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ
เหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และ
ของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงาน
ตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการ
ด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบ
ประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการ
ลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตรากาลังอาจารย์ให้มีจ านวนเหมาะสมกับ
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญทาง
สาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณท์ี่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อน
จากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง  
  องค์ประกอบด้านอาจารย์  เริม่ด าเนินการตั้งแต่การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 
คุณภาพ อาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย ์จะพิจารณาได้จากตวับ่งช้ีดังต่อไปนี้  
 

  ตัวบ่งช้ีที ่4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่4.2  คุณภาพอาจารย ์ 
  ตัวบ่งช้ีที ่4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 
   
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1     :  การบริหารและการพัฒนาอาจารย ์
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับ
อาจารย์ใหม่  ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่
เหมาะสม โปร่งใส นอกจากน้ีต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย 
แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณ
และทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ 
  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี ้ใหอ้ธิบายกระบวน 
การหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลมุประเด็นต่อไปนี ้
  - ระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
  - ระบบการบริหารอาจารย ์
  - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 

   ในการประเมิน เพ่ือให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด  
ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการ
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ของหลักสูตร  
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เกณฑ์การประเมิน  : 

 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
0 - ไม่มีระบบ  

- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก  
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติสด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ กลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ    
  ผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีได้ 
  ชัดเจน 

 



 
44 คูมื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2       : คุณภาพอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้    : ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   : การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตร 
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต  
อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
  ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งช้ีนี้จะประกอบด้วย  
   - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก  
  - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทาง 
     วิชาการ  
    - ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   - จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปรญิญาเอกท่ี                   
     ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดบัสูงสดุที่ต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของ
สถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
พันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้น ๆ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
   โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
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 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก                           

                                                                  จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทั้งหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
                 ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

  หลักสูตรระดับปริญญาโท   
  คา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 

  หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 100  
 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสตูร 
 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
    คะแนนท่ีได้ = 
 
 
 
หมายเหตุ :  
  คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิ 
การศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 

 X 100 
 

 X 5 
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 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ                           

                                                                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
   สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่
จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์
ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น 
สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
   โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี    
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
60 ข้ึนไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท   
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
100  
 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าสังกัดหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
   ตามสูตร 
 
 
 
 

 X 100 
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ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                    ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
คะแนนท่ีได ้= 
 
 
 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ใน 
รูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ โดยมีวิธีการคิด ดังนี ้
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
  ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  
  ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
  ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 

 X 5 
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ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร                             

                                                                                                  จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 ร้อยละผลรวมถว่งน้ าหนกัของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร                  
          

             ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
                     หลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
   ประจ าหลักสูตรตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
 

   ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่ 
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก .พ.อ.สกกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ.สกกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

 

 X 100 
 

 X 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 
  การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์  (Full paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

  ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online  
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ  
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ 

 
 

  ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อย
กว่า 3 คน โดยมีบุคคล ภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาดว้ย 
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จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

   หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการ 
ศึกษา เป็นหลักสูตรที่ส าคัญและเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความส าคัญ
อย่างมากต่อหลักสูตรนั้น ๆ   
   บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปริญญาเอกมีความ สามารถในการท าวิจัย มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความที่
ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการ
พัฒนางานวิจัยใหม่ ๆ  ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ  
   การค านวณตัวบ่งช้ีนี้ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่
หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร
ปริญญาเอกนั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจารณาผลการด าเนินงาน 5 ปี 
ย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       อัตราส่วน จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 
 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     อัตราส่วน จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 
 

  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     อัตราส่วน จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 
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 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างองิ                
  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
 

    อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวน 
                      อาจารยป์ระจ าหลักสตูร                   

  อัตราสว่นจ านวนบทความวิจยัที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวน 
       อาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 

สูตรการค านวณ : 
1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร = 
 
                       
 
                               
2. แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

 
 

 
     
        คะแนนที่ได้ = 
 
 
 
ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
 

         ถ้าอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คน  มีผลงาน
ตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล TCI และ scopus ในปี พ.ศ. 
2553 - 2557 (ค.ศ. 2010 - 2014) ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหลักสูตรในของ พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี ้
 

         - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus 
ระหว่าง ค.ศ. 2010 - 2014 เท่ากับ 15 บทความ และจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ     
          - ในจ านวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการ
อ้างอิงอย่างน้อย1 ครั้ง และมีบทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับ
การอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
 
 
 

 X 5 
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จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง      8 + 2      10                           
       จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด                 5        5 
 

ดังนั้น อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร = 
 
 
 
 

 
น ามาค านวณคะแนน       2.0  x  5  =  4.0  คะแนน 
                                2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= = = 2.0 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3     :  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มี
จ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง 
และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
   ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวน 
การหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นตอ่ไปนี้ 
     - การคงอยู่ของอาจารย ์
    - ความพึงพอใจของอาจารย ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
0 - ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
1 - มีการรายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 
2 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบง่ช้ี 
3 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบง่ช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดขีึ้นในบางเรื่อง 
4 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบง่ช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดขีึ้นในทุกเรื่อง 
5 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบง่ช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดขีึ้นในทุกเรื่อง 
- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบัน 
  กลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ 
  ผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการด าเนินงานที่ 
  โดดเด่นอย่างแท้จริง 
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   แม้ทกุหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี  แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบ
ในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ  (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร  (2) การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพ
ในการด าเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้ เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ตัวบ่งช้ีในการประเมินต้องให้ความส าคัญ 
กับการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้อง 
เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมใน 
การพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษา
เป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 

  การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งช้ี
ดังต่อไปนี้  
 

   ตัวบ่งช้ีที ่5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร  
   ตัวบ่งช้ีที ่5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการเรียนการสอน  
   ตัวบ่งช้ีที ่5.3  การประเมินผู้เรียน 
    ตัวบ่งช้ีที ่5.4  ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ   
                    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1      :  สาระของรายวิชาในหลักสตูร 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการ
รับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี  
แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชา
ต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก 
ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 
ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
   ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวน 
การหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
   - การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาหลักสูตร 
   - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร ์
                              สาขานั้น ๆ 

 

                          ในการประเมิน เพ่ือให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด 
ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของ
ประเทศ 
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เกณฑ์การประเมิน  : 

 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
0 - ไม่มีระบบ  

- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติสด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมิน กระบวนการ  
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุงส  พัฒนาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ   
  ผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีได้ 
  ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2      :  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็น
ความรู้ที่ทันสมัยของ อาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส าหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนด
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์  
การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ต้อง
สามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อ
จนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 
    กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้น
การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถ 
ในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้
นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความ
สะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
เป็นต้น  
      ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ให้อธิบายกระบวน 
การหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลมุประเด็นต่อไปนี ้
     - การก าหนดผู้สอน 
    - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู ้ 
                             (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจดัการเรียนการสอน 
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   - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรการ 
                             กับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง 
                             ศิลปะและวัฒนธรรม 
   - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ 
                             บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า 
                             ของศาสตร์ 
   - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า 
                             อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเช่ียวชาญสอดคล้อง 
                             หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ ์
    - การชว่ยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการ 
                             ค้นควา้ อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดบับัณฑิตศึกษา 

 

     ในการประเมิน เพ่ือให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด  
ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
0 - ไม่มีระบบ  

- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติสด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมิน กระบวนการ  
- ไม่มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
 - มีการประเมินกระบวนการ  

- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ 
  ผู้ตรวจประเมิน สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีได้   
  ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3      :  การประเมินผู้เรียน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย  3 ประการ คือ การ
ประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียน
การสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment  
for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการ 
น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่  จนเกิดการเรียนรู้ 
(assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผล
ลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมิน 
ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมิน 
เพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มี
คุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับ 
ให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมิน 
ที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่ง
ความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้
นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่
สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
ที่มีคุณภาพด้วยในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ให้อธิบายกระบวนการ
หรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้
   - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับ  
     อุดมศึกษาแหง่ชาติ 
       - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
                             - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน 
                              หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
    - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบณัฑิต  
                              ศึกษา 
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                   ในการประ เมิ น เพ่ื อให้ ท ราบว่ าอยู่ ใน ระดับคะแนนใด  
ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วย
วิธีการหรือเคร่ืองมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
0 - ไม่มีระบบ  

- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติสด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ  
- ไม่มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ 
  ผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีได้ 
  ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4   :  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
           อุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่
ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงาน 
ได้ในแต่ละปีการศึกษา (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 3 ) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

 

การด าเนินงาน  (ร้อยละ) ค่าคะแนน 
น้อยกว่าร้อยละ 80 0.00 

ร้อยละ 80 3.50 
ร้อยละ 80.01 – 89.99 4.00 
ร้อยละ 90.00 – 94.99 4.50 
ร้อยละ 95.00 – 99.99 4.75 

ร้อยละ 100 5.00 
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   ในการด าเนินการบริหารหลักสูตรจะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง  
คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วย  ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อม 
ด้านอุปกรณ์  ความพร้อมด้านเทคโนโลยี  ความพร้อมด้านการให้บริการ  เช่น 
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องท าวิจัย  อุปกรณ์การเรียนการสอน  ห้องสมุด การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่น ๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่
สง่เสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
 

  องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจ้ะพิจารณาได้จาก 
 

    ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1     :  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ 
ได้แก่  ความพร้อมทางกายภาพ  เช่น  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา
ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา  
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  
สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน  ทันสมัยโดย
พิจารณาจากการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ 
 

     ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวน 
การหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
    - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน 
                              ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ 
                              เรียนรู้ 
    - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ 
                              การจัดการเรียนการสอน 
    - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ 
                              ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

  ในการประเมิน เพ่ือให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด  
ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียม 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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เกณฑ์การประเมิน  : 

 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
0 - ไม่มีระบบ  

- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติสด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ  
- ไม่มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติสด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุงสพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ    
  ผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้    
  ชัดเจน 
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บทที่ 3 

แนวทางการวเิคราะห์และสรุปผล 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

  สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของตนเองให้เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณา
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้น
ต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเนน้ จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 
  การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การ
ตรวจสอบ และการประเมินผลเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุม 
ให้มีการด าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพ
เป็นระยะ ๆ โดยที่มีกลไกการด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่นมีผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหาร/
ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบ หนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อน าไปปรับปรุง
พัฒนาในปีถัดไป โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น  เป็นไปในทิศทางเดียวกับการ
ประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้รายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อนของการจัดท ารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงาน
ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบันที่
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าข้ึน สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพ
ภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การ
มหาชน) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียด
ดังนี ้
  1. ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
     องค์ประกอบท่ี  1  การก ากับมาตรฐาน 
    องค์ประกอบท่ี  2  บัณฑิต 
    องค์ประกอบท่ี  3  นักศึกษา 
    องค์ประกอบท่ี  4  อาจารย ์
    องค์ประกอบท่ี  5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
      องค์ประกอบท่ี  6  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้
 

   องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งช้ี จ านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับ
ปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น 
“ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด าเนินงาน
ผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และจะมีการประเมินคะแนน
คุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบท่ี  2 – 6  ดังแสดงตามภาพต่อไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          

ผลการประเมิน 

  ประเมินองค์ประกอบที่ 2 - 6 คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ยของ
ตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบท่ี 2 - 6 

 ผ่านองค์ประกอบที่ 1  ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 
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ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายวา่ 
  คะแนนระดับหลักสูตร = 0      หมายถึง  หลักสตูรไมไ่ด้มาตรฐาน 
  คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00     หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานและมีระดับคณุภาพตามคะแนนท่ีได้  ดังนี ้
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 – 2.00 น้อย 

2.01 – 3.00 ปานกลาง 

3.01 – 4.00 ด ี

4.01 – 5.00 ดีมาก 

 
  แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสคณะ/สถาบันต้องประเมินตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 
6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเองโดยการวิเคราะห์ ใน
รายละเอียดของปัจจัยน าเข้ากระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้อง
รายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 
ถึง องค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของ
หลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนรวมเฉลี่ย   =    คะแนนรวมของตัวบ่งช้ี 13 ตัวบ่งช้ี 
                                                    13 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

  

องค ์
ประกอบที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.01 ระดับคณุภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคณุภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
 6

 

2 - - 2.1,2.2   

3 3 
  3.1,3.2, 

3.3 
- -   

4 3 
4.1,4.2, 

4.3 
- -   

5 4 5.1 
5.2,5.3, 

5.4 
-   

6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      

 

หมายเหต ุ ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการยอ่ย 
 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จดุเดน่และจุดที่ควรพัฒนา  
องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6 

 

จุดเด่น 

1. 

2. 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. 

2. 
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บทที่ 4 

นิยามศัพท์ 

 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนา
ให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถ 
ในเชิงแขง่ขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 
  1. ความ รู้ที่ ฝั งอยู่ ในคน  (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ที่ ได้ จาก
ประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจ 
ในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษร 
ได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึง
เรียกวา่เป็นความรู้แบบนามธรรม 
  2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม 
ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เชน่ การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คูม่ือต่าง ๆ 
และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  
     นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “ การจัดการความรู้ ” คือ 
เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน  ได้แก่ บรรลุ
เป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไป
เป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกัน
ในที่ท างาน 
  การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ 
ได้แก่ 
    (1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของ
กลุ่มหรือองค์กร 
   (2) การเสาะหาความรู้ทีต่้องการ 
  (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้
งานของตน 
  (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
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  (5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
  (6) การจดบันทึก “ ขุมความรู้ ” และ “ แก่นความรู้ ” ส าหรับไว้ใช้งาน 
และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้
งานมากยิ่งข้ึน  

  โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่
เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้
ทั่วไป (Explicit Know ledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge)  
ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเช่ือ คา่นิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และ
ส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คน
จ านวนหนึ่งท ารว่มกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 

 

การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หมายถึง  การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ในลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานท่ีผ่าน
การกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย 

 

การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและ
เปรียบเทียบผลผลติ บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพื่อน า
ผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ  ผลลัพธ์  และการวิเคราะห์ เพื่อ
สนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (Organization-wide goal) การบูรณา
การที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) 
ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการ
มีความเช่ือมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง 
โครงการร่วมมือระหวา่งประเทศไทยกับประเทศอื่น 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ  หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้าง
ส าหรับทุกประเทศ (อย่างนอ้ย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยูใ่นกลุ่มอาเซียน) 
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การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะใน
กลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการ
ใหค้ะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 
South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก ่บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.
ลาว มาเลเซีย พมา่ ฟิลิปปนิส์  สิงคโปร์  ไทย และเวียดนาม 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การน าเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการ
จัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมิน
บทความที่ เป็นผู้ เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หนว่ยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอ
บทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการ
จัดท ารายงานฯ หรือคณะ กรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา
นั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่ เป็น
ผู้เช่ียวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ 
และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
  ** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้
กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก  ต้องเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา 
หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการ
ศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็น
ระบบ 
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งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทตา่ง ๆ ที่มี
ความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภท
ของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อ
เป็นตนแบบหรือความ สามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์
และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน  
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้าน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรม
และงานออกแบบประเภทอื่น  ๆ  (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) 
ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ (3) 
วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธร์ูปแบบต่าง ๆ 
 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบ
ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
นั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอน
การปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์  บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้
หนว่ยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จ
มาแล้วโดยมีหลักฐานเป็นผลงานท่ีน าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้าง
ในการท าวิจัยนั้น ๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คนไว้ในเอกสารหลักสูตร ท้ังนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะ
ของการเขียนบรรณานุกรม หรือ การเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุ
ช่ือเจ้าของผลงาน ช่ือผลงาน ปีท่ีพิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)  
ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความ
จากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) หรื อฐานข้ อมู ล  ISI Web of Science 
(Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสาร วิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

แผนกลยุทธ์  หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผน
ที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน  แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  เป้าประสงค์  วัตถุประสงค์  ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัย
คุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งต้องมีการ
ก าหนดตัวบง่ช้ีความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบง่ช้ีเพื่อวัดระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผน
ด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากร
ทางการเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถ
ด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้ 
ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการ
ให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ตอ้งการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เชน่ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   เงินทุนสะสมของหน่วยงาน   
เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุน
ดว้ยวิธีการอื่น ๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมี
การวิเคราะห์ตน้ทุนของการด าเนินงานด้วย เชน่ ตน้ทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑติใน
แต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี  หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงาน
ภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนิน 
งานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย  โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการ
ในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ
หรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือ
หัวหน้าโครงการ งบประมาณในการ ด าเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้
ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ  สหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์มา
ผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนา
เป็นศาสตร์ใหมข่ึ้น 
 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้
หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เขา้มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น   
  ตัวอยา่งหลักสตูรที่เป็นพหุวิทยาการ เชน่  
    วิศวกรรมชีวการแพทย ์  (วิศวกรรมศาสตร ์+ แพทยศ์าสตร)์   
      ภูมิศาสตรส์ารสนเทศ    (ภูมิศาสตร์ + เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
      วิศวกรรมนาโน           (วิศวกรรมศาสตร์ + วิทยาศาสตร ์- เคมี) 
   ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อ
การพัฒนา 
  (ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2549 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 
 

พิชญพิจารณ์ (Peer review)  หมายถึง  การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์  ซึ่งสามารถใหข้้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 

แก่สถาบัน อุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

และสอดคล้องตาม เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ในเชิงพัฒนาแก่สถาบัน อุดมศึกษา 
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1ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.) 
 

ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง
เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบ 
โดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ 
องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูล
ป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร มีการจัดองค์การหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หมายถึง  สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น  
เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 
2554 หนังสือเวียนท่ี ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554) 
 

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ  หมายถึง  หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรม
หรือเทียบ เท่าขึ้นไป  (เช่น ระดับจังหวัด)  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การมหาชน  
หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้ง
ภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 

หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแล
กิจการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี  
ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน  ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความ 
หมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น 
แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญู
ชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการ 
แทรกแซงจากองคก์ารภายนอก  เป็นต้น 
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2ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน
ก.พ.ร.) 
 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี  (Good Governance) ที่
เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี ้2 
  1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจ
คล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงคท์ี่
ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยา่งต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการ
ก ากับดูแลที่ดีท่ีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้สว่นเสียทุกกลุ่ม 

 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถ
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ 
รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และ 
ผู้มีส่วนได้สว่นเสียที่มีความหลาก หลายและมีความแตกต่าง 
  4) หลักภาระรับผดิชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผดิชอบใน
การปฏิบัตหิน้าที่และผลงานต่อเปา้หมายที่ก าหนดไว ้โดยความรับผดิชอบนั้นควรอยู่
ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกใน
การรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
  5) หลักความโปร่งใส  (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
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 6) หลักการมีส่วนร่วม  (Participation) คือ  กระบวนการที่ ข้ าราชการ 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้  
ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวน การตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
  7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการ
ตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครอง
อื่น ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระ
ตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อ
ผลการด าเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 
  8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการ
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา 
เพศ อายุ  ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 
  10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงท่ัวไป
ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวน 
การเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะ
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ  
โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมาย ความวา่เป็นความเห็นพอ้งโดยเอกฉันท์ 
 

อาจารย์  หมายถึง  คณาจารย์  ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 

อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการ
สอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่
เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  
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  ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้
หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อย
กว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่
ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม ศึกษา พ.ศ. 2548  

 

  การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ใหน้ับระยะเวลาการท างานส าหรับ
อาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีที่ประเมิน ดังนี ้
   9 - 12  เดือน     คิดเป็น 1 คน 
   6  เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน     คิดเป็น 0.5 คน 
   น้อยกว่า 6 เดือน      ไม่สามารถน ามานับได ้
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการ 
บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนิน 
งานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และ
ทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้  หรือเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็น
หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิต 
ศึกษาอนุโลมใหเ้ป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น 
  หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนิน
เช่นเดียวกับการน าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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ภาคผนวก 1 

การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12  
 

(การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบง่ช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสตูรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)  

ของ ตัวบ่งช้ีที ่1.1 ในองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานมาเป็นเง่ือนไขในการ
ตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผา่น” การก ากับมาตรฐาน 

 
   

  โดยเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 มุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผล
การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซึ่งเป็นการ
ประกันคุณภาพบัณฑิตแต่ละระดับคุณวุฒิ และสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบัน 
อุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิต
ได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษา 
ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้ก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลักสูตรไว้ 12 ข้อ  
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดเพิ่มเติมได้  

  เนื่องจากขณะนี้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง
รายละเอียดของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้สะท้อน
เจตนารมณ์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติยิ่งขึ้น ประกอบกับ
คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติไว้แล้วในตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ขององค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน ซ่ึงผลการด าเนินงานต้องเป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ 1-5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
  ดังนั้นคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 จึงมีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 
(การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
ของตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ใน องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน มาเป็นเง่ือนไขในการ
ตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” การก ากับมาตรฐาน 
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ภาคผนวก 2 

แนวทางในการประเมนิตัวบ่งชี้ 
 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
การรับนักศึกษา 
1 การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการของตลาดแรงงาน  และ

สภาพความพร้อมของอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ)์ 

2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตร
ที่เปิดสอนและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
สถาบันและหลักสูตรผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานใน
สาขาภาษาต่างประเทศคุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ) 

3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูล 
ที่ใช้ในการคัด เลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับ
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน 

4 นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการ 
ศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่
จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต  
มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ  และมีการ
รับเข้าศึกษาแบบมีเง่ือนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับ
การพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จน
ส าเร็จการศึกษา 

6 การก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่า
คุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดา้น
ภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
การควบคุมดแูลการให้ค าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแกนั่กศึกษา 
1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา  มีการควบคุมก ากับให้จ านวน

นักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
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3 การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพ
ของนักศึกษา 

4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์
ผู้สอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) 

5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความ
ช่วยเหลือด้านอื่น ๆ 

6 การจัดการความเส่ียงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า มีความเส่ียงที่
จะออกกลางคันหรือส าเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและ 

การให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21  
9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ  และ

ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 
10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัด

กิจกรรมที่สนองความต้องการของนักศึกษา 
11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่น

ผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ฯลฯ 

13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 เช่น ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life 
skill, career skills 

14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของ
สถาบัน 

15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนกัศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจ ากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแล

นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting 
Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
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   แนวทางในการประเมินตัวบง่ชี้ที ่3.3 

1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
2 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 
4 บัณฑิตศึกษา  นักศึกษามีความรู ้ทักษะการแสวงหาความรู ้การสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

มีศักยภาพการวิจยัที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

 

   แนวทางในการประเมินตัวบง่ชี้ที ่4.1 
ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ รวมทั้งมี 

การพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข็มแข็ง อาจารย์ 
ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ใน
จ านวนที่ไม่ต่ ากว่าตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย์ 
4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ

ต าแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่ก าหนด 
5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผน

ระยะยาวด้านอัตราก าลัง ด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับ
คณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มี
ศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหาร
หลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตราก าลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผน
ธ ารงรักษา แผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุอื่น ๆ ตาม
บริบท 

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ก าหนด สถาบันต้องมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจ ากัด
อย่างเปน็ระบบ 

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาด
แคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหาร
ความเส่ียง ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน 
ผลนักศึกษา 
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9 การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน 

10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้ เหมาะสมกับคุณวุฒิ  ความรู้  ความสามารถ และ
ประสบการณ ์ 

11 ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 
14 ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์
15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมี

ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 
17 การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ

อย่างตอ่เนื่อง 
18 การเสริมสรา้งบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 
19 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ 

ที่มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 
20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ

ด้านการสอนของอาจารย์ 
21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่

อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 
22 บัณฑิตศึกษา ให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่

สูงกว่าก าลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้น
ทักษะความสามารถด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

 
  แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3 

ผลที่เกิดกับอาจารย ์
1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
3 จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 
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   แนวทางในการประเมินตัวบง่ชี้ที ่5.1 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1 หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการ

พัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชา

ใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน 
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง

วิชาการและความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑิต 
4 ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบ

คลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น  
มีความต่อเนื่องเช่ือมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

5 เนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร 
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 
8 การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการ

เรียนวิชาต่อยอด 
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตาม

เวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษา

ปกติ หรือการศึกษาทางไกลมีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ  เป้าหมายการ
เรียนรู ้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่

เปน็จุดเน้นวิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่ง
การด ารงชีวิต 

13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนใน
เนื้อหาสาระที่ก าหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุมครบถ้วน 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้  ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน   

มีจุดเนน้ 
15 การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์, สาระนิพนธ์, ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/

สนองความต้องการของสังคม 
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16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เปน็ประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 

17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซ้ึงและให้องค์ความรู้ใหม่
มากกว่าระดับปริญญาโท 

 
   แนวทางในการประเมินตัวบง่ชี้ที ่5.2 

การวางระบบผู้สอน  
1 ผูส้อนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูแ้ละความช านาญในเนื้อหาวิชา

ที่สอน (ค านึงถึงสาขาวิชาประสบการณ์ท างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 
2 หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย  

เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และ
ประสบการณ์  (ในแต่ละหลักสูตรนักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผูส้อนคนเดิมไม่เกิน 
3 วิชา) 

3 มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้
ทันสมัยในด้านเน้ือหากิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ 
มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษาและมีการก ากับให้ด าเนินการสอนตามประมวลการ
สอนรายวิชา 

5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอน
จากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับ
อาจารย์ผูส้อน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

6 หากมีการก าหนดให้ม ีTA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝกึอบรม การให้ค าแนะน า และ 
การปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานชว่ยเหลอืนักศึกษาอยา่ง
เหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์ เต็มเวลาในปริมาณที่ เพียงพอ  มีคุณสมบัติด้ านความรู้  

ประสบการณ์  เวลาในการให้ค าปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 
8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ 

ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความ
เช่ียวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับ
ลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ี่ สกอ.ก าหนด 

10 มีการก ากับให้อาจารย์พิเศษที่มาท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการ
อย่างตอ่เนื่อง 
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กระบวนการเรียนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ไดม้าตรฐานเดียวกัน 
12 การสง่เสริมให้อาจารย์ใชว้ิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จาก

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก/ผูป้ระกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่

จ าเปน็ตอ้งมีก่อนเข้าโปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพนักศึกษาระหว่ างเรียนเพื่อเพิ่ ม

ประสบการณ์การเรียนรู้ / การท างาน / การประกอบอาชีพ 
16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการท างาน (ความรับผิดชอบ 

ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วย
วิธีการหลายช่องทาง  เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่าย
ทางสังคม online learning) 

17 การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้าน
การหางานท า / การเผยแพร่ผลงาน) 

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก / ผู้ประกอบการ 
การศึกษาดูงาน 

19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น 

online learning 
21 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ 

ที่มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย ์และน าผลมาใช้ในการสง่เสริมพัฒนาความสามารถ

ด้านการสอนของอาจารย ์
23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่

อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 
24 การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
25 การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

และสง่ผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
26 การน ากระบวนการวจิัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรูข้องนักศึกษา 

การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอน
และสง่ผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

27 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่
นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี) 
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28 ระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมี

ส่วนรว่มของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 

โดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
32 มีระบบก ากับการท างานของอาจารย์ผูส้อนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความ 

ส าคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตาม
จรรยาบรรณของอาจารย์ 

33 มีระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของ
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคน
อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา 

36 มีฐานข้อมูลงานวิจยัออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเขา้ใชง้านได้อย่างสะดวก 
37 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส าคัญในการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการตามฐาน ข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
38 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญัหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหา

ของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ 
39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธแ์ละสง่เสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอ

โครงการที่มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน 
40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting 

Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

 

   แนวทางในการประเมินตัวบง่ชี้ที ่5.3 
1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนรว่ม 
2 น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 

ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรียนรู้โดยใชก้ารประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ

หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปาก
เปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาการวัดทักษะการปฏิบัติงาน  ฯลฯ เครื่องมือ
ประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ) 
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4 การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชา
และผลลัพธ์การเรียนรู ้ 

5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
นักศึกษา (มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ มีคลัง
ข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือ
ประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท างาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่ มเรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 

7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรด
ชัดเจน สอดคล้องกับเกณฑ์นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูล
หลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด 
สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา) 

8 การสง่เสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน  การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน  

มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
10 การก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และ

การสอบป้องกัน ชัดเจน 
11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส  ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของ

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได ้
12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย  

มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่
ในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

 
 

   แนวทางในการประเมินตัวบง่ชี้ที ่6.1 
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 
1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้าน

การเรียนรู้) 
2 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น หอ้งสมุด ฐานข้อมูล 

ทรัพยากรการเรียนรู้  วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 
3 การจัดพื้นที/่สถานที่ส าหรับนกัศึกษาและอาจารย์ไดพ้บปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา 

หรือท างานร่วมกัน 
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
5 ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์

และนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 
 



 
93 คูมื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและ

ก าหนดความคาดหวังสูงกว่าข้อก าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน 
ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อก าหนดที่พึงมีของหลักสูตร
ปริญญาตร ี

7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพือ่ท าวิจยั 
8 มีห้องท างานวิจยั (ซ่ึงไม่ใชห้้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเขา้ใชไ้ดส้ะดวกในการท าวจิัย 
9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวจิัย 

ความพึงพอใจของอาจารยแ์ละนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
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ภาคผนวก 3 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

ที่ ตัวบ่งชี้เปา้หมาย 
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ  80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
3 มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน 
การสอน 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และสหรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ  
หนึ่งครั้ง 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 
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เกณฑ์ประเมิน :  
   หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน 
ดังนี้ ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1 – 5) มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมี
จ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งช้ีรวม 
โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
 

หมายเหตุ : 
   1. สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
วัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัย หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานท่ีสูงขึ้น เพื่อการ
ยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ 
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการด าเนินการที่บรรลุตาม
เป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ 
มีการด าเนินงานตามข้อ 1 - 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนิน 
งานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
   2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามค าแหงซึ่งมี
ระบบการสอบซ่อมอนุโลมให้ปรับตัวบ่งช้ีในข้อ 4 และข้อ 5 เป็นดังนี ้
         ข้อ 4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผล
การด าเนิน การของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 60 วันหลังสอบซ่อมให้ครบทุกชุดวิชา/รายวิชาที่เปิดสอน 
        ข้อ 5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา ภายใน 90 วันหลังสอบซอ่ม 
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ภาคผนวก 4 

รายชื่อฐานข้อมูล ตามประกาศ กกอ. และ ก.พ.อ. 

 

 

  วารสารที่มี ช่ืออยู่ ในฐานข้อมูลที่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ดังต่อไปนี้ 
  1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ
  - Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) 
                (select ebscohost and then academic search premier) 
  - Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
  - BIOSIS (http://www.biosis.org) 
     - CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus- 
       with-full-text) 
  - EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
  - ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
  - H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) (select ebscohost  
                and then H.W.Wilson) 
   - Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
  - Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
  - INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
  - MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
  - MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/ databases/ psycinfo/  
                index.aspx) 
  - Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
  - SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 
  - Scopus (http://www.info.scopus.com) 
  - Social Science Research Network (http://papers.ssrn.com/  
                sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
   - Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
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  2. ฐานข้อมูลระดับชาต ิได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index -- TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที ่1 และกลุม่ที่ 2 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 

หมายเหตุ : 
    กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือฐานข้อมูล กกอ. และ ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศ
เพิ่มเตมิต่อไป 
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ภาคผนวก 5 

รายชื่อสาขาวิชาจ าแนกตาม ISCED 2013  
(International Standard Classification  

of Education 2013)  

 

 
   

   กลุ่มสาขาวิชา ISCED หมายถึง การจัดกลุ่มสาขาวิชาตามมาตรฐานของ 
International Standard Classification of Education ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาใช้ในการจัดกลุ่มสาขาวิชาในการก าหนดช่ือปริญญาของสถาบัน 
อุดมศึกษาตามระบบสากล 
 

Appendix L. ISCED fields of education and training 

 

Broad field Narrow field Detailed field 
00 Generic programmers 
and qualifications 

001 Basic programmes and 
qualifications 
002 Literacy and numeracy 
003 Personal skills and 
development 

0011 Basic programmes and 
qualifications 
0021 Literacy and numeracy 
0031 Personal skills and 
development 

01 Education  011 Education 0111 Education science 
0112 Training for pre-school 
teachers 
0113 Teacher training with 
subject specialization 
0114 Teacher training with 
subject specialisation 

02 Arts and humanities 021 Arts 0211 Audio-visual techniques and 
media production 
0212 Fashion interior and industrial 
desigh 
0213 Fine arts 
0214 Handicrafts 
0215 Music and performing arts 

022 Humanities (except 
languages) 

0221 Religion and theology 
0222 History and archaeology 
0223 Philosophy and ethics 

023 Languages 0231 Language acquisition 
0232 Literature and linguistics 



 
99 คูมื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

Broad field Narrow field Detailed field 
03 Social sciences, 
journalism and 
information 

031 Social and behavioural 
sciences 

0311 Economics 
0312 Political sciences and civics 
0313 Psychology 
0314 Sociology and cultural studies 

032 Journalism and 
information 

0321 Journalism and reporting  
0322 Library information and 
archival studies 

04 Business, administration 
and law 

041 Business and 
admininistration 

0411 Accounting and taxation 
0412 Finance, baking and 
administration 
0413 Management and 
administration 
0414 Marketing and advertising 
0415 Secretarial and office work 
0416 Wholesale and retail sales 
0417 Work skills 

042 Law 0421 Law 
05 Natural sciences, 
mathematics and statistics 

051 Biological and related 
sciences 

0511 Biology 
0512 Biochemistry 

052 Environment  0521 Environmental sciences 
0522 Natural environments and 
wildlife 

053 Physocal sciences 0531 Chemistry 
0532 Earth sciences 
0533 Physics 

054 Mathematics and 
statistics 

0541 Mathematics 
0542 Statistics 

06 Information and 
Communication 
Technologies (ICTs) 

061 Information and 
Communication 
Technologies (ICTs) 

0611 Computer use 
0612 Database and network 
design and administration 
0613 Sorftware and applications 
Development and analysis 

07 Engineering, 
manufacturing and 
construction 

071 Engineering and 
engineering trades 

0711 Chemical engineering and 
processes 
0712 Environmental protection 
technology 
0713 Electricity and energy 
0714 Electronics and automation 
0715 Mechanics and metal trades 
0716 Motor vehicles, ships and 
aircraft 
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Broad field Narrow field Detailed field 
 072 Manufacturing and 

processing 
0721 Food processing 
0722 Materials (glass, paper, 
plastic and wood) 
0723 Textiles (clothes, footwear 
and leather) 
0724 Mining and extraction 

073 Architecture and 
construction 

0731 Architecture and town 
planning 
0732 Building and civil engineering 

08 Agriculture, forestry, 
fisheries and veterinary 

081 Agriculture 0811 Crop and livestock 
production 
0812 Horticulture 

082 Forestry 0821 Forestry 

083 Fisheries 0831 Fisheries 

084 Veterinary 0841 Veterinary 

09 Health and welfare 091 Health 0911 Dental studies 
0912 Medicine 
0913 Nursing and midwifery 
0914 Medical diagnostic and 
treatment technology 
0915 therapy and rehabilitation 
0916 pharmacy 
0917 Traditional and 
complementary Medicine and 
therapy 

092 Welfare 0921 Care of the elderly and of 
disabled adults 
0922 child care and youth 
services 
0923 Social work and counselling 

10 Services 101 Personal services 1011 Domestic services  
1012 Hair and beauty services 
1013 Hotel, restaurants and 
catering 
1014 Sports 
1015 Travel, tourism and leisure 

102 Hygiene and 
occupational health services 

1021 Community sanitation 
1022 Occupational health and 
safety 
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Broad field Narrow field Detailed field 
 103 Security services 1031 Military and defence 

1032 Protection of persons and 
property 

104 Transport services 1041 Transport services 

In addition to the detailed fields in the table above; “0”, “8” and “9” may be used (see also 
the guidelines in Sections 7 and 8 ): 
‘8’ is used at the narrow and detailed level when classifying inter-disciplinary or broad 
programmes and qualifications to the broad field in which the greater part of the intended 
learning time is spent (e.g. 0288 ‘Inter-disciplinary programmes and qualifications involving arts 
and humanities’). ‘0’ is used when no further information is available about the field than the 
field description at the next higher level of the classification hierarchy (i.e. at the broad field or 
at the field level). 
‘8’ is used at the narrow and detailed level when classifying inter-disciplinary or broad 
programmes and qualifications to the broad field in which the greater part of the intended 
learning time is spent (e.g. 0288 ‘Inter-disciplinary programmes and qualifications involving arts 
and humanities’). ‘0’ is used when no further information is available about the field than the 
field description at the next higher level of the classification hierarchy (i.e. at the broad field or 
at the field level). 
‘9’ is used at the detailed field level when classifying programmes and qualifications which do 
not fit within any of the listed detailed fields. 
‘9999’ ‘999’ or “99” can be used in data collections, especially in surveys if the field is not 
know. 
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ภาคผนวก 6 

รายชื่อวารสารที่อยู่ใน Beall’s list 

 
   

  Beall’s list of predatory publishers (http://scholarlyoa.com/ 
publishers/) เป็นรายช่ือส านักพิมพ์ที่มีแนวโน้มว่า ไม่ได้ด าเนินการเพื่อประโยชน์
ทางวิชาการ และอาจเป็นการหลอกลวงเพื่อหารายได้  ในบางกรณีอาจพบวารสาร
ลักษณ ะนี้ ที่ ไม่ ได้ ด า เนิ นการโดยส านั กพิ มพ์  ก็ จะมี บั ญ ชีราย ช่ือวารสาร
(http://scholarlyoa.com/ individual-journals/) แยกต่างหาก 
  รายช่ือเหล่านี้ รวบรวมโดยบรรณารักษ์ของ University of Colorado 
Denver ช่ือ Associate Professor Jeffrey Beall โดยได้  review วารสาร และ
ส านักพิมพ์ จ านวนมาก และรวบรวมเป็นรายชื่อส านักพิมพ์สวารสาร ที่อาจจะเข้าข่าย
วารสารที่ไม่ควรส่งรายงานไปตีพิมพ์ (Beall ไม่ใช้ค าว่าหลอกลวง) เพื่อนักวิจัยจะได้ 
ใช้ประกอบการพิจารณาว่าควรจะตีพิมพ์หรือเป็นกองบรรณาธิการ หรือเป็น 
ผู้ประเมิน (reviewer) ให้หรือไม่ รายชื่อเหล่านี้มีการปรับปรุงเสมอ ๆ โดยมีการถอน
ออก หรือเพิ่มเข้าไปใหม่ และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ 
 

ลักษณะท่ัวไปของวารสารใน Beall’s list of predatory publishers 
  ข้อสังเกตง่ายๆ ของ วารสาร predatory publishers เหล่านี้ คือ 
    1. เป็นวารสาร  online  เป็นส่วนใหญ่  อาจมีการพิมพ์เป็นเล่มบ้าง  (ทั้งนี้ 
Beall สนใจเฉพาะวารสารที่เป็น online แต่ไม่ได้หมายความว่า วารสารที่ตีพิมพ์เป็น
เล่มจะมีคุณภาพดีกว่า) 
 2. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพมิพ์ในราคาสูง 
  3. มีกระบวนการพิจารณาเรื่องเพื่อตีพิมพ์ รวดเร็วทันใจ อาจมีการประเมิน
บทความแบบอะลุ่มอล่วยและส่งให้ปรับปรุงบ้างพอเป็นพิธี 
  4. ส านักพิมพ์ไมม่ีชื่อเสียงในวงการ 
  5. อาจตั้งอยู่ในประเทศท่ีไม่น่าเชือ่ว่ามีความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขานั้น ๆ 
(กรณีนี้ไม่จ าเป็นเสมอไป หลายส านักพิมพ์ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา 
ยุโรปบางประเทศ) 
  6. หลายวารสารตั้งช่ือคล้ายคลึงกับวารสารมีช่ือเสียง เช่นเติม s ไปท้ายช่ือ
วารสารเดิม   
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  7. ใช้ภาษาไม่ถูกต้องมากมาย (ผิดไวยากรณ์สมีค าผิด) พบทั้งใน website 
และเรื่องทีต่ีพิมพ์ ฯลฯ 
 

ถ้าตีพิมพ์วารสารที่อยู่ใน Beall’s list 

 

  เนื่องจากการด าเนินการของ  Beall  ก็มีหลักการที่ชัดเจนและน่าเช่ือถือได้  
จึงท าให้ Beall’s list ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการทั่วโลก อย่างไรก็ตาม Beall’s list ไม่ได้บอกว่าวารสารเหล่านั้นไม่มีคุณภาพ 
ซึ่งอาจเป็นเพราะอาจน าไปสู่การฟ้องร้องกันตามมา จึงท าให้การน า Beall’ list   
มาให้นักวิจัยใช้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจว่าจะส่งตีพิมพ์ในวารสารใดถึงจะ
เหมาะสม  (ทั้งนี้ วารสารในโลกที่ดียังมีอีกจ านวนมาก) และองค์กรที่ให้ทุนวิจัยก็
สามารถลดความเสี่ยงที่ผลงานวิจัยที่ให้ทุนไปกลายเป็นงานที่ไม่มีใครยอมรับโดย 
ไม่สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยที่นิยมตีพิมพ์ใน Beall’ list   
   แม้จะเป็นการยากที่จะห้ามไม่ให้ตีพิมพ์ในวารสารเหล่านี้  แต่ถ้าท่านเลือกจะ
ตีพิมพ์ในวารสารเหล่านี้ ท่านก็อาจพบปัญหา ดังนี้   
  - ผลไม่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการท าให้ เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ ได้  
ซึ่งหมายรวมถึง การขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ  การพิจารณาทุนวิจัย การพิจารณา
รางวัล  การสมัครเข้ารับต าแหน่งในบางกรณี ฯลฯ 
  - ขาดโอกาสในการปรับปรุงตนเอง 
  - อาจตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพที่หาโอกาสจากการต้องการตีพิมพ์ของ
นักวิจัย 
 

ผลกระทบต่อวงการศึกษา  
   

  หลายมหาวิทยาลัยก าหนดให้นิสิต ส นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์ใน
วารสาร วิชาการระดับนานาชาติ เพื่อยกมาตรฐานการวิจัยของสถาบัน และของ 
ประเทศ การตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มีคุณภาพนี้  จึงเป็นอันตรายต่อระบบการศึกษา 
วิจัยของประเทศไทย Science Citation Index , Scopus และ Beall’s list  
  แม้ว่าการใช้  Beall’s list  อาจมีข้อสงสัยว่าท าไมถึงให้ความส าคัญสูง  
เมื่อเทียบกับองค์กรที่ได้รับความเช่ือถือด้านการท าดัชนีมาอย่างยาวนาน เช่น 
Science Citation Index หรือ Scopus  ทั้งนี้ จากการที่มีวารสารทางวิชาการเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นทวีคูณ ท าให้การประเมินคุณภาพอาจไม่สมบูรณ์แบบ  อย่างไรก็
ตามเมื่อได้รับข้อมูลเพียงพอ ฐานข้อมูลเหล่านี้ก็จะถอดวารสารเหล่านั้นออกจากดัชนี 
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อยู่เรื่อย ๆ  ดังนั้น  Beall’s list  จึงเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นเพื่อให้เราสังเกตได้ว่า
วารสารใดน่าจะไม่มีคุณภาพ  ซึ่งในทางปฏิบัติก็มีความจ าเป็นในการตรวจสอบว่าจริง
หรือไม่ 
 
หมายเหตุ : รายชื่อส านักพิมพ์มีการอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ สามารถตรวจสอบรายชื่อ
ส านักพิมพ ์ได้ทีเ่ว็บไซต์ http://scholarlyoa.com/individual-journals/ 
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ภาคผนวก 7 

ที่ปรึกษาและผู้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 
   

ที่ปรึกษา 
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