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รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
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สิ่งแวดล้อม

สังคม

เศรษฐกิจ
นักเรียน

เทคโนโลยี
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1. วิชาการ

2. วิชาชีพ

นักเรียน
3. อุดมการณ์

4. สังคม

องค์ประกอบสาคัญของบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มีทักษะการบริหารจัดการ (Management)
มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย (Academic)
มีความสามารถคิดเป็น แก้ปัญหาได้ (Thinking)
มีบุคลิกลักษณะดี (Characteristics)
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี (Health)
คานึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment)
มีหัวใจให้บริการ (Service Mind)
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วงจรการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม
คุณลักษณะของบัณฑิต

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ความรู้ (Knowledge)

การเรียนการสอน

ความคิด (Thinking)

การวิจัย

ความสมารถ (Skill)

การบริการทางวิชาการ

คุณธรรมจริยธรรม (Ethic)

การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม

ความรู้
ความคิด
คุณธรรม
จริยธรรม

ความสามารถ
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ความจาเป็น 10 ประการในการบริหารวิชาการสู่
การประกันคุณภาพการศึกษา
1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

2 สร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิชาการ

3 เป็นผู้นา/เป็นที่พึงของสังคม

4 สร้างความมั่นคงแก่บุคลากร

5 ความอิสระ/คล่องตัวในการ
บริหาร

6 ความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย

7 ผู้นาที่ดี และมีวิสัยทัศน์

8 การสนับสนุนจากภาครัฐ

9 การรับรองมาตรฐานทาง
การศึกษา

10 ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และ
ครอบคลุม

Starting Early (การเริ่มต้นเร็ว)
Stakeholders (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง)

Sincerity (ความจริงใจ)

Suitability (วิธีการที่เหมาะสม)
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ความมุ่งหมายของการบริหารงานวิชาการ
1. แสดงให้เห็นสภาพการณ์ปัจจุบัน
2. แสดงให้เห็นคุณลักษณะ/ความมุ่งหวังในอนาคต
3. แสดงให้เห็นระดับ/ขีดความสามารถของการ
เปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าขึ้น
4. แสดงให้เห็นระดับ/ขีดความสามารถของหน่วยงาน
ในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบหลักในการจัดการเรียนการสอน

นักศึกษา

หลักสูตร

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรการศึกษา
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ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบใน
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
ดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
1. การกากับ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ มาตรฐานหลักสูตร
กาหนดโดย สกอ.
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัย - ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ของผู้สาเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพอิสระ
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
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ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ต่อ)
องค์ประกอบใน
การประกัน
ตัวบ่งชี้
คุณภาพหลักสูตร
3.1 การรับนักศึกษา
3. นักศึกษา

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนา - การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและ
นักศึกษา
แนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา
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ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ต่อ)
องค์ประกอบใน
การประกัน
ตัวบ่งชี้
คุณภาพหลักสูตร
4.1 การบริหารและ
4. อาจารย์
พัฒนาอาจารย์

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS
ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
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ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ต่อ)
องค์ประกอบใน
ตัวบ่งชี้
การประกัน
คุณภาพหลักสูตร
5.1 สาระของรายวิชาใน
5. หลักสูตร
หลักสูตร
การเรียนการ
สอน การ
ประเมินผู้เรียน
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน

5.3 การประเมินผู้เรียน
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5.4 ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็นที่เกีย่ วข้อง
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพิจารณากาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และมคอ.4
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ต่อ)
องค์ประกอบใน
ตัวบ่งชี้
การประกัน
คุณภาพหลักสูตร
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
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องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
คาอธิบายตัวบ่งชี้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
เกณฑ์การประเมิน

ปริญญาตรี

1. จานวนอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
ประจาหลักสูตร เป็นอาจารย์ประจา
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
เป็นอาจารย์ประจา
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น

ไม่น้อยกว่า 5 คนและ
เป็นอาจารย์ประจา
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น
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หมายเหตุ
 อาจารย์ประจาสามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นหลักสูตร

พหุวิทยาการ ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรที่ได้ประจาอยู่แล้ว
 อาจารย์ประจาหลักสูตรระดับบัณฑิต สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร
(หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว 569 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549
 กรณีหลักสูตรที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา กาหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจา
หลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน
(หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557)
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน
ปริญญาตรี
2. คุณสมบัติของ คุณวุฒิระดับปริญญาโท
อาจารย์ประจา หรือเทียบเท่า หรือ
หลักสูตร
ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ อย่างน้อย
2 คน ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน

ปริญญาโท
ต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่ระบุไว้
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
เท่านั้น
โดยมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน

ปริญญาเอก
ต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่ระบุไว้
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
เท่านั้น
โดยมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน

ปริญญาตรี

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือ
ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจานวน
อย่างน้อย 3 คน

คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือ
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ขึ้น
ไป ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจานวน
อย่างน้อย 3 คน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี
4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1.อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 1.อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญา ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญา
โทหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ เอกหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
ที่สัมพันธ์กัน และ
สัมพันธ์กัน และ
2.มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 2.มีประสบการณ์ด้านการสอน และ
3.มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
3.มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
เพื่อรับปริญญา
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หมายเหตุ
 ในกรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยอนุโลมตามข้อ 17

ของเกณฑ์ฯ ดังนี้ “ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจาก
สาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอนจะต้อง
มีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และ
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้”
(หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555)
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
5. คุณสมบัติของ
1. เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ 1. เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญาเอกหรือ
ปริญญาเอกหรือ
วิทยานิพนธ์หลัก
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
และอาจารย์ที่
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ปรึกษา
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชา
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชา
การค้นคว้าอิสระ
ที่สัมพันธ์กัน และ
ที่สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ 2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
รับปริญญา
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หมายเหตุ
การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้
 หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ ซึ่งเกษียณอายุงานหรือลาออก
จากราชการ กลับเข้ามาทางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการกาหนด
ภาระงานไว้อย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้
 “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้
ต่อไปจนนักศึกษาสาเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อน
การเกษียณอายุ
23

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน
6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1. เป็นอาจารย์ประจาหรือ
1. เป็นอาจารย์ประจาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารง
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
รองศาสตราจารย์ ใน
กว่ารองศาสตราจารย์
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และ
ที่สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย 2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
เพื่อรับปริญญา
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
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หมายเหตุ
แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจ
เป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้าน
คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้อง
เป็นบุคลากรประจาในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจาในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพด้านนั้น เทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
 กรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทน
เป็นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
25 ให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน
7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1. อาจารย์ประจาและ
1. อาจารย์ประจาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ
สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ 2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
เพื่อรับปริญญา

26
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน

ปริญญาตรี

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษา

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

(เฉพาะแผน ก เท่านั้น)
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับ
เต็มในการประชุมวิชาการ
(proceedings) หรือวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์วิชาการ ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการ
ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (peer review)
ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร สามารถทดแทน
การตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
ไม่ใช่ปีที่ขอจด
27

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี
9. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท
วิทยานิพนธ์
• อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 5 คน

ปริญญาเอก
วิทยานิพนธ์
• อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 5 คน

การค้นคว้าอิสระ
• อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 15 คน
• หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภท
ให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
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หมายเหตุ
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10 กาหนดว่า

อาจารย์ประจา 1 คนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน 5 คน
หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
10 คน

29

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน
10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ควรมีอย่างน้อย
1 เรื่องในรอบ 5 ปี

ควรมีอย่างน้อย
1 เรื่องในรอบ 5 ปี

ให้นับรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปีการศึกษาที่รับการประเมิน
เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างสม่าเสมอ

30
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน
ปริญญาตรี
11. การปรับปรุง ต้องไม่เกิน 5 ปี
หลักสูตรตาม (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
รอบระยะเวลา อนุมัต/ิ ให้ความเห็นชอบโดย
ที่กาหนด
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
หมายเหตุ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือหลักสูตร
6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8)

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานใน
ปีที่ 6)

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานใน
ปีที่ 6)

31

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน

ปริญญาตรี

12. การดาเนินงานให้ ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล ต้องดาเนินการทุกตัว
การดาเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
รวม

เกณฑ์ 4 ข้อ

ปริญญาโท
ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5
ต้องดาเนินการทุกตัว

เกณฑ์ 12 ข้อ

ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5
ต้องดาเนินการทุกตัว

เกณฑ์ 12 ข้อ
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หมายเหตุ
 เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด
 ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กาหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์)

33

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท / เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่

34
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education:
TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย
5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็น
การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

ข้อมูลประกอบ
จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
35

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่
ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบ
กับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทานับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่
สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การคานวณร้อยละของผู้มีงานทาของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จ
การศึกษาเท่านั้น

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
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สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
x 100
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
การคานวณค่าร้อยละนี้ไม่นาบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทาแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน
มาพิจารณา
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
x5
100

หมายเหตุ : จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

37

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท)ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาคาตอบที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้สาเร็จ
การศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนาเผยแพร่
ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0
– 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
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สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
x 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
x5
40

39

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.10
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.20
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40

0.60
0.80

1.00

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและ
ตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่ าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย

หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนาไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก)
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ
วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อ
จัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
x 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
x5
80
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กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40

0.60
0.80

1.00

ระดับคุณภาพ
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับ
และตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่ าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
พิจารณาด้วย
หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนาไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ประกอบด้วย

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

การรับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสาเร็จ แต่ละ
หลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจาเป็นต้องมีการกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส
ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก
ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่น
ที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ในการรายงานการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้นี้ ให้ อธิ บ ายกระบวนการหรือ แสดงผลการ
ดาเนินงาน อย่างน้อยให้ครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้
o การรับนักศึกษา
o การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล
การดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร
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เกณฑ์การประเมิน
0
1
2
3
 ไม่มีระบบ  มีระบบ มี  มีระบบ มี
 มีระบบ มี
 ไม่มีกลไก
กลไก
กลไก
กลไก
 ไม่มีแนวคิด  ไม่มีการนา  มีการนาระบบ  มีการนาระบบ
ในการกากับ ระบบกลไก
กลไกไปสู่การ
กลไกไปสู่การ
ติดตามและ
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/
ปรับปรุง
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
 ไม่มีข้อมูล
ดาเนินงาน  มีการประเมิน  มีการประเมิน
หลักฐาน
กระบวนการ
กระบวนการ
 ไม่มีการ
 มีการ
ปรับปรุง/
ปรับปรุง/
พัฒนา
พัฒนา
กระบวนการ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการ
ลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ
ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ มี
การวางระบบการดูแลให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการ
ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้
• การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
• การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา
• การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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ในการประเมิ นเพื่อให้ ท ราบว่า อยู่ใ นระดับ คะแนนใด ให้ พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต
เกณฑ์การประเมิน
0
1
2
3
 ไม่มีระบบ  มีระบบ มี  มีระบบ มี
 มีระบบ มี
 ไม่มีกลไก
กลไก
กลไก
กลไก
 ไม่มีแนวคิด  ไม่มีการนา  มีการนาระบบ  มีการนาระบบ
ในการกากับ ระบบกลไก กลไกไปสู่การ
กลไกไปสู่การ
ติดตามและ
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/
ปรับปรุง
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
 ไม่มีข้อมูล
ดาเนินงาน  มีการประเมิน  มีการประเมิน
หลักฐาน
กระบวนการ
กระบวนการ
 ไม่มีการ
 มีการ
ปรับปรุง/
ปรับปรุง/
พัฒนา
พัฒนา
กระบวนการ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพควรทาให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ในประเด็นต่อไปนี้
o การคงอยู่
o การสาเร็จการศึกษา
o ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน
0
1
2
3
4
5
 ไม่มีการ
 มีการ
 มีการ
 มีการรายงานผล  มีการรายงานผล  มีการรายงานผล
รายงานผลการ รายงานผล รายงานผล
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
การ
การ
ครบทุกเรื่องตาม ครบทุกเรื่องตาม ครบทุกเรื่องตามคาอธิบายใน
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
คาอธิบายใน
คาอธิบายในตัว
ตัวบ่งชี้
ในบางเรื่อง ครบทุกเรื่อง ตัวบ่งชี้
บ่งชี้
 มีแนวโน้มผล
ตาม
 มีแนวโน้มผลการ  มีแนวโน้มผลการ การดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
คาอธิบายใน ดาเนินงานทีด่ ีขึ้น ดาเนินงานทีด่ ีขึ้น  มีผลการดาเนินงานที่โดดเด่น
ตัวบ่งชี้
ในบางเรื่อง
ในทุกเรื่อง
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการดาเนินงานที่โดดเด่น
อย่างแท้จริง
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ประกอบด้วย

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

การบริหารและพัฒนาอาจารย์
คุณภาพอาจารย์
ผลที่เกิดกับอาจารย์
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส
นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแล และ
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ในการรายงานการดาเนิ น งานตามตั ว บ่ งชี้ นี้ ให้ อ ธิ บ ายกระบวนการหรื อ แสดงผลการ ดาเนิ น งาน อย่ า งน้ อ ยให้
ครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้
o ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
o ระบบการบริหารอาจารย์
o ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
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ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0
1
 ไม่มีระบบ
 มีระบบ มี
 ไม่มีกลไก
กลไก
 ไม่มีแนวคิด  ไม่มีการนา
ในการกากับ
ระบบกลไก
ติดตามและ
ไปสู่การ
ปรับปรุง
ปฏิบัติ/
 ไม่มีข้อมูล
ดาเนินงาน
หลักฐาน

2

 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

5

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

คุณภาพอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทาให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ
โดยทาให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
การผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้ จะประกอบด้วย
 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
56

SCOPUS ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
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 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดทีต่ ้องการบุคลากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มคี ุณวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กบั หลักสูตรทีเ่ ปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
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สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
x 100
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ
 คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ
อื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตาม
พันธกิจของหลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
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สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
x 100
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม 5
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 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และ
นาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้

เกณฑ์การประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
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สูตรการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
x 100
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
x5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
•
0.40

•

•

ระดับคุณภาพ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ ไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60
0.80

•
•

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1.00

•

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ตาราหรือหนังสือที่ได้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ตาราหรือหนังสือที่ผา่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

•
•
•
•
•
•

การส่งบทความเพือ่ พิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพมิ พ์แล้ว การตีพิมพ์
ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
พิจารณาด้วย
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 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอก ที่ได้รับการอ้างอิงใน ฐานข้อมูล TCI

และ SCOPUS ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่
สาคัญและเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจา
หลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถใน
การทาวิจัย มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS
และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการนาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนา
งานวิจัยใหม่ๆให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมาก
ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ
การคานวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป
รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนาเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจารณาผล
การดาเนินงาน 5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน
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เกณฑ์การประเมิน
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= 2.5 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= 3.0 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= 0.25 ขึ้นไป
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สูตรการคานวณ
่ได้รับการอ้างอิง
1.อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร =จจานวนบทความที
านวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

อัตราส่วนจานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
X5
อัตราส่วนจานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 𝟓
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

ผลที่เกิดกับอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพ ต้องนาไปสู่การมีอัตรากาลังอาจารย์ที่มีจานวนเหมาะสมกับจานวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นต่อไปนี้
o การคงอยู่ของอาจารย์
o ความพึงพอใจของอาจารย์
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เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ดาเนินงาน

1
2
3
4
5
 มีการ
 มีการรายงาน  มีการรายงาน  มีการรายงาน  มีการรายงานผลการ
รายงานผล
ผลการ
ผลการ
ผลการ
ดาเนินงานครบทุกเรื่องตาม
การ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ดาเนินงานครบ คาอธิบายในตัวบ่งชี้
ดาเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ครบทุกเรื่อง
ทุกเรื่องตาม
 มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่
ในบางเรื่อง
ตาม
ตามคาอธิบาย คาอธิบายในตัว ดีขึ้นในทุกเรื่อง
คาอธิบายใน
ในตัวบ่งชี้
บ่งชี้
 มีผลการดาเนินงานที่โดดเด่น
ตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผล  มีแนวโน้มผล
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
การดาเนินงาน การดาเนินงาน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
ที่ดีขึ้นในบาง
ที่ดีขึ้นในทุก
หลักฐาน
เรื่อง
เรื่อง
เชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการดาเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
ประกอบด้วย

ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่

5.1
5.2
5.3
5.4

สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมี
การปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับ
และวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สาหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ในการรายงานการดาเนิ น งานตามตั ว บ่ งชี้ นี้ ให้ อ ธิ บ ายกระบวนการหรื อ แสดงผลการ ดาเนิ น งาน อย่ า งน้ อ ยให้
ครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้
o การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
o การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมด ที่ทา
ให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ
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เกณฑ์การประเมิน
0

1

 ไม่มีระบบ  มีระบบ มี
 ไม่มีกลไก
กลไก
 ไม่มีแนวคิด  ไม่มีการนา
ในการกากับ ระบบกลไก
ติดตามและ
ไปสู่การ
ปรับปรุง
ปฏิบัติ/
 ไม่มีข้อมูล
ดาเนินงาน
หลักฐาน

2

3

4

5

 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
หลักสูตรต้องให้ความสาคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็น
ความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆเพื่อให้นักศึกษาได้รบั ความรูป้ ระสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รจู้ ริง สาหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกาหนดอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่ เหมาะสมกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระต้องสามารถให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยจนสาเร็จการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนสาหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มคี วามรูต้ ามโครงสร้างหลักสูตรทีก่ าหนด และได้รับการพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ทักษะการทางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทาให้
นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ สาหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น

ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน อย่างน้อยให้ครอบคลุมใน
ประเด็นต่อไปนี้
o
o
o
o
o
o
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การกาหนดผู้สอน
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน
0

1
มีกลไก
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีการนาระบบ
 ไม่มีแนวคิดใน
กลไกไปสู่การ
การกากับติดตาม ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
และปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน
 ไม่มีระบบ

 มีระบบ

2
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
 มีระบบ

3
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
 มีระบบ

4
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
 มีระบบ

5
มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผูต้ รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไี ด้ชัดเจน
 มีระบบ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทาให้นักศึกษา
สามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as
learning) และ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การ
ประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึง
ควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดเกณฑ์
การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกากับให้มี
การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ทาให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุด
แข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสาคัญ
กับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน อย่างน้อยให้ครอบคลุมในประเด็น
ต่อไปนี้
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
o การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
o
o
o
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ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดที่สะท้อน
สภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป

เกณฑ์การประเมิน
0

1
มีกลไก
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีการนาระบบ
 ไม่มีแนวคิดใน
กลไกไปสู่การ
การกากับติดตาม ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
และปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน
 ไม่มีระบบ

 มีระบบ

2
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
 มีระบบ

3
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
 มีระบบ

4
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
 มีระบบ

5
มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผูต้ รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไี ด้ชัดเจน
 มีระบบ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4

ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรดาเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีในแบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
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เกณฑ์การประเมิน
 มีการดาเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้
ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0
 มีการดาเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50
 มีการดาเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุ
ไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00
 มีการดาเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุ
ไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50
 มีการดาเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุ
ไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75
 มีการดาเนินงานร้อยละ 100ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประกอบด้วย

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ตัวบ่งชี้ 6.1

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่ง
เรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการ
ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน อย่างน้อยให้
ครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้
 ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
 จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดที่
สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล
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เกณฑ์การประเมิน
0

1

 ไม่มีระบบ
 มีระบบ มี
 ไม่มีกลไก
กลไก
 ไม่มีแนวคิด  ไม่มีการนา
ในการกากับ
ระบบกลไก
ติดตามและ
ไปสู่การ
ปรับปรุง
ปฏิบัติ/
 ไม่มีข้อมูล
ดาเนินงาน
หลักฐาน

2

3

4

5

 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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