คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คำนำ
คณะวิทยาการจัดการ ให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความตระหนักและเข้าใจในระบบ
การประกัน คุณ ภาพการศึ กษา มีก ารก าหนดนโยบาย พร้ อมทั้ง พัฒ นาระบบกลไก การประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียดในการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้บริหาร บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานต้องทาความเข้าใจตั้งแต่การวางแผน การดาเนินงานตามแผน การตรวจ
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งการรวบรวมและจัดเก็บหลักฐาน เพื่อให้การดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
รายละเอียดตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
เล่มนี้ เป็นแนวทางที่สามารถสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี จะส่งผลทาให้
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีคุณภาพต่อไป

งานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
มกราคม 2560

ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การดาเนินงาน
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสาคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า
หลักสูตรไดดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ การกากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์
หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ
2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดาเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้กาหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิตาแหน่ง
ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สาหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินใน
ลักษณะของพิชญพิจารณ์ (Peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคาถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมิน
เพื่อให้สามารถนาไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้กาหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับ
สาหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา
4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรโดยมี
การดาเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้
ทุ ก ระบบต้ อ งได้ รั บ การเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น และเสนอคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตร
วิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (สาหรับหลักสูตรทางด้าน
บริหารธุรกิจ) ABET (สาหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็น
ประจาและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ

กรอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบในกำร
ประกันคุณภำพ
หลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน

2. การผลิตบัณฑิต

3. นักศึกษา

4. อาจารย์

อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรดำเนินงำนใน
ตัวบ่งชี้
ประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ
กาหนด โดย สกอ.
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสี ่วนได้
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ส่วนเสีย)
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัย
- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
ของผู้สาเร็จการศึกษา
อิสระ
- (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิต - ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 - ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปี
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- (ปริญญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
3.1 การรับนักศึกษา
- การับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- การคงอยู่
- การสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา
4.1 การบริหารและการพัฒนา
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
4.2 คุณภาพอาจารย์

องค์ประกอบในกำร
ประกันคุณภำพ
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

5.2 การวางระบบผูส้ อนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

5.3 การประเมินผู้เรียน

5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรดำเนินงำนใน
ประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง
เอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประหลักสูตร
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
- การคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์ (ต่อการบริหารหลักสูตร)
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ
- การกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูร
ณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร ( มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

องค์ประกอบในกำร
ประกันคุณภำพ
หลักสูตร
6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

ตัวบ่งชี้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรดำเนินงำนใน
ประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มสี ิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

องค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ห ลั ก ส าคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การพิ จ ารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยได้จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
ได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548
เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและ
มาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดาเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรดังกล่าวในการควบคุมกากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้ เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดย
หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณา
ตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เกณฑ์กำรประเมิน

ตรี

โท

เอก

หมำยเหตุ

1. จานวนอาจารย์ประจา

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว 569 ลว. 18

หลักสูตร

อาจารย์ประจาเกินกว่า 1
หลักสูตรไม่ได้และประจา

ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

เม.ย. 2549 กาหนดว่า
• อาจารย์ประจาสามารถเป็นอาจารย์ประจา

การศึกษาตามหลักสูตรนั้น

หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ

หลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ ัด การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น

(Multidisciplinary) ได้อีก 1หลักสูตร
โดยต้องเป็นหลักสูตรทีต่ รงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่ได้ประจาอยู่แล้ว
• อาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับ
ปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน
ได้อีก 1 หลักสูตร
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11
มี.ค. 2557 กาหนดว่า
• กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่ม
วิชาชีพ กาหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/
กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคณ
ุ วุฒิครอบคลุม
แขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจา

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

มีคุณสมบัตเิ ป็นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ

มีคุณสมบัตเิ ป็นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ

หลักสูตร

เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง

หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา

หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา

ทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู'้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง

วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน

วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน

หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน
เกณฑ์กำรประเมิน
3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตรี

โท

เอก

คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งรอง

คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง

ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น

ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กันจานวน

หรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กันจานวน

อย่างน้อย 3 คน

อย่างน้อย 3 คน

หมำยเหตุ

4. คุณสมบัติของอาจารย์

1. อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

1. อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความที่ ศธ

ผู้สอน

ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโท

ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโท

0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555 กาหนดว่า

หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

ให้อาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิระดับปริญญาเอกเป็น
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้

นั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กัน และ

นั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กัน และ

แม้จะยังไม่มผี ลงานวิจัยหลังจากสาเร็จการศึกษา

2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ

2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ

ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอน

3. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

3. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์
ผู้สอนในระดับปริญญาเอกและเป็นอาจารย์

ปริญญา

ปริญญา

ประจาหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้

5. คุณสมบัติ

1. เป็นอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิ

1. เป็นอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิ

- การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือ

ของอาจารย์ที่

ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง

ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง

ลาออกจากราชการ ดังนี้

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ

วิชาการไม่ตากว่
่ ารองศาสตราจารย์

วิชาการไม่ตากว่
่ ารองศาสตราจารย์

1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ทมี่ ีคุณสมบัตติ าม

อาจารย์ที่ปรึกษาการ

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงานหรือ

ค้นคว้าอิสระ

สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่

สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่

ลาออกจากราชการ กลับเข้ามาทางานแบบเต็ม
เวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการจ้างพนักงาน

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

มหาวิทยาลัย คือมีสญ
ั ญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็น

ปริญญา

ปริญญา

รายเดือนและมีการกาหนดภาระงานไว้อย่าง
ชัดเจนอาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เกณฑ์กำรประเมิน

ตรี

โท

เอก

หมำยเหตุ
ร่วม อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอนได้2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน”
สามารถปฏิบัตหิ น้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาสาเร็จ
การศึกษาหากนักศึกษาได้รับอนุมตั ิโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

1. เป็นอาจารย์ประจาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกที่มีคณ
ุ วุฒิ

1. เป็นอาจารย์ประจาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกที่มีคณ
ุ วุฒิ

แนวทางบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญ

(ถ้ามี)

ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง

ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง

เฉพาะ หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความ

วิชาการไม่ตากว่
่ ารองศาสตราจารย์

วิชาการไม่ตากว่
่ ารองศาสตราจารย์

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่ง

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ

อาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณา

2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่

2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่

ด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญ

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

เฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ปริญญา

ปริญญา

ต้องเป็นบุคลากรประจาในสถาบันเท่านั้น
ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว มอาจเป็ น บุ ค คลากรประจ าใน
สถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงใน
สาขาวิ ชานั้น ๆเป็ นที่ ย อมรั บในระดับ หน่ ว ยงาน
หรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้าน

นั้น เทียบได้ไม่ตากว่
่ าระดับ 9 ขึ้นไป ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กาหนดในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผสู้ อน ที่ได้รับคุณวุฒปิ ริญญาเอก
เกณฑ์กำรประเมิน

ตรี

โท

เอก

หมำยเหตุ
หรือไม่เป็นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน
สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รบั ทราบการ
แต่งตั้งนั้นด้วย

7. คุณสมบัติของอาจารย์

1. อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ

1. อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้สอบวิทยานิพนธ์

ภายนอกสถาบัน ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญา

ภายนอกสถาบัน ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่าหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง

เอกหรือเทียบเท่าหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ

2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา

ปริญญา

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

(เฉพาะแผน ก เท่านั้น)

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจด

ของผู้สาเร็จการศึกษา

ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มใน
การประชุมทางวิชาการ

กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง
(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ

ทะเบียนสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบัตรสามารถ
ทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง

(proceedings) หรือวารสารหรือ

เอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิชาการได้ โดยพิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบตั ร

สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ

หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด

เอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

วิทยำนิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน

วิทยำนิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน

อิสระในระดับ

เกณฑ์กำรประเมิน
บัณฑิตศึกษา

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ งเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ข้อ 10กาหนดว่า อาจารย์ประจา 1 คนให้เป็น

ตรี

กำรค้นคว้ำอิสระ

อาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน

อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน

หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาทีม่ ีศักยภาพ

โท

เอก

หมำยเหตุ

หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทา

พร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้อง

วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ

ไม่เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพ

นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน

สูงที่มีความพร้อมทางด้านทุนวิจยั และเครื่องมือ
วิจัย รวมทั้งผู้ดาเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่าง
ต่อเนื่องในการผลิตผลงาน

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี

เป็นเจตนารมย์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัย

และการค้นคว้า

โดยนับรวมปีที่ประเมิน

โดยนับรวมปีที่ประเมิน

อย่างสม่าเสมอ

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

มีผลงานวิจยั อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่กาหนด

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ

ต้องไม่เกิน 5 ปี
ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมตั ิ/ให้ (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมตั ิ/

อนุมัต/ิ ให้ความเห็นชอบโดย

ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

ให้ความเห็นชอบโดยสภา

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน

สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่

มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตร

เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่
6)

6)

ใช้งานในปีที่ 6)

หมำยเหตุ สาหรับหลักสูตร 5
ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ใน
ปีที่ 8)
รวม

เกณฑ์ 3 ข้อ

เกณฑ์ 11 ข้อ

เกณฑ์ 11 ข้อ

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด
ผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กาหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่ำน” (คะแนนเป็น ศูนย์)
หลักฐำนเอกสำรที่ต้องกำรนอกเหนือจำกเอกสำรประกอบแต่ละรำยตัวบ่งชี้
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
2. หนังสือนาที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนาส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกากับและส่งเสริมการดาเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา ได้จั ดทามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดับ อุ ดมศึ กษาแห่ ง ชาติ เพื่อมุ่ งเน้ นเป้ าหมายการจัดการศึ กษาที่ผ ลการเรี ยนรู้ ของ
นั ก ศึก ษา ซึ่ งเป็ น การประกั น คุ ณภาพบั ณฑิ ตที่ ได้ รับ คุ ณวุ ฒิ แ ต่ล ะคุ ณวุ ฒิ แ ละสื่ อสารให้ สั ง คม ชุม ชน รวมทั้ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร
คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ในแต่ ล ะหลั ก สู ต รจะสะท้ อ นไปที่ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทา และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา
และผู้ ส าเร็ จ การศึกษาระดับ บั ณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จาก ตัว บ่งชี้
ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ

ชนิดตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์กำรประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรกำรคำนวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

ข้อมูลประกอบ
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญำตรี)

ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้ทำงำนหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน
1 ปี

ชนิดตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่ได้งาน
ทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทานับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้
เข้ามาเป็นประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การคานวณร้อยละของผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้ อยละของบั ณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิส ระภายใน 1 ปีเป็ น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี ตามสูตร
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทัง้ หมด

X 100

การคานวณค่าร้อยละนี้ไม่นาบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทาแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยน
งาน มาพิจารณา

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
100

X5

หมำยเหตุ : จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญำโท)

ผลงำนของนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่
ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
การศึ กษาในระดับ ปริ ญญาโทจะต้อ งมี การค้น คว้ า คิด อย่ า งเป็น ระบบ วิจั ยเพื่อ หาค าตอบที่มี ความ
น่าเชื่อถือ ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่าง
เป็นระบบและสามารถนาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงาน
ของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จ
การศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา ตาม
สูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตพี ิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผูส้ าเร็จการศึกษา
40

กำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้
ค่ำน้ำหนัก

X5

ระดับคุณภำพ

0.10

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

0.20

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ค่ำน้ำหนัก

ระดับคุณภำพ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30
วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1.00

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ
เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรู้ปเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
กำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้
ค่ำน้ำหนัก
0.20

ระดับคุณภำพ

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online

0.40

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมำยเหตุ
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนาไปนับในตัว
บ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ
ประเมินนั้น ๆ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญำเอก)

ผลงำนของนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ชนิดตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อ
หาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงาน
ที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัว
บ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จ
การศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0- 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา ตาม
สูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตพี ิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผูส้ าเร็จการศึกษา
80

กำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้
ค่ำน้ำหนัก

ระดับคุณภำพ

0.20

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน

X5

ค่ำน้ำหนัก

ระดับคุณภำพ
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1.00

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ
เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
กำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้
ค่ำน้ำหนัก
0.20

ระดับคุณภำพ

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online

0.40

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมำยเหตุ
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนาไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีก ารประเมิน
นั้น ๆ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ
ความสาเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาให้ มีความพร้ อมทางการเรี ย น และมีกิจกรรมการพัฒ นาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะ
การวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 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)
ทักษะสาคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมาก คือ
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical thinking
and Problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Innovation and Creativity) (3) การสื่อสารและ
ความร่วมมือกัน (Communication and Collaboration)
2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology skills)
ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (Information literacy) การรู้สื่อ (Media literacy) และ การรู้ ICT (ICT
Literacy)
3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว และ
ยืดหยุ่น (Adaptability and Flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Initiative and
Selfdirection) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-cultural interaction) ความ
รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and Productivity) ความเป็นผู้นาและรับผิดชอบต่อ
สังคม**(Leadership and Social responsibility) การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา
เริ่มดาเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
ภายใต้การดาเนินการดังกล่าวให้ พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

กำรรับนักศึกษำ

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสาเร็จ แต่ละหลักสูตร
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจาเป็นต้องมีการกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้
สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในการประเมิน เพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้ พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร
เกณฑ์กำรประเมิน
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 ไม่มีระบบ

 มีระบบ มีกลไก

 มีระบบ มีกลไก

 มีระบบ มีกลไก

 มีระบบ มีกลไก

 มีระบบ มีกลไก

 ไม่มีกลไก

 ไม่มีการนา
ระบบกลไกไปสู่

 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ

 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ

 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน

 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/

การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

 มีการประเมิน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

กระบวนการ

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการ

กระบวนการ
จากผลการ

 ไม่มีแนวคิดใน
การกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

ประเมิน
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 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

5

ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการ
เรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคัน
น้อย ในระหว่างการศึกษามีการจั ดกิจ กรรมการพัฒ นาความรู้ความสามารถในรู้ปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ มีการวางระบบการ
ดูแลให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด รวมทั้งการ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้แสดงผลการดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในการประเมิน เพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้ พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
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 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/

การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
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จากผลการ

 ไม่มีแนวคิดใน
การกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน
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 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
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ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษำ
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพควรทาให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสูตรสูง อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- การคงอยู่
- การสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
เกณฑ์กำรประเมิน
0

1

 ไม่มีการรายงาน

 มีการรายงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

2
 มีการรายงาน

3
 มีการรายงาน

ผลการ
ดาเนินงานใน

ผลการ
ดาเนินงานครบ

ผลการ
ดาเนินงานครบ

บางเรื่อง

ทุกเรื่องตาม

ทุกเรื่องตาม

คาอธิบายในตัว
บ่งชี้

4
 มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้

 มีแนวโน้มผลการ
คาอธิบายในตัว
ดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
บ่งชี้
เรื่อง
 มีแนวโน้มผล
การดาเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบาง
เรื่อง

5
 มีรายงานผลการ
ดาเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคาอธิบายในตัว
บ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง
 มีผลการดาเนินงานที่
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิลายว่าเป็น
ผลการดาเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง

องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์
อาจารย์เป็น ปัจ จัย ป้อนที่สาคัญของการผลิ ตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบทปรัชญา
วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฎิบัติงานตาม
วิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแล
และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการดาเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
คุ ณ สมบั ติ ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพที่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก าหนดโดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร
เพื่อให้อัตรากาลังอาจารย์มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจานวนอาจารย์ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิ
การศึกษาตาแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มดาเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์
และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
การบริ หารและพัฒ นาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่
เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาวเพื่อให้ได้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และระบบการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาจารย์ มี ก ารวางแผนและการลงทุ น
งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานต่อไปนี้
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ในการประเมิน เพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้ พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิก ารศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
เกณฑ์กำรประเมิน
0

1

2

3

 ไม่มีระบบ

 มีระบบ มีกลไก

 มีระบบ มีกลไก

 มีระบบ มีกลไก

 มีระบบ มีกลไก

 มีระบบ มีกลไก

 ไม่มีกลไก

 ไม่มีการนา
ระบบกลไกไปสู่

 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ

 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ

 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน

 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/

การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

 มีการประเมิน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

กระบวนการ

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการ

กระบวนการ
จากผลการ

 ไม่มีแนวคิดใน
การกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

ประเมิน

4

 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

5

ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

คุณภำพอำจำรย์

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทาให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอโดยทาให้
อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต
อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละของอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่ มลึ กทางวิช าการ เพื่อ ปฏิบั ติพัน ธกิจ ส าคัญของสถาบัน ในการผลิ ตบัณ ฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อการติ ดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ระดับ ปริ ญญาเอกที่ตรงหรื อสั ม พัน ธ์กับ หลั กสู ต รที่เปิดสอนในสั ดส่ ว นที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของ
หลักสูตรนั้นๆ
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญำตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
ร้อยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญำโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญำเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
ร้อยละ 100 ขึ้นไป

สูตรกำรคำนวณ
1. คำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญำเอก ตำมสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X 5

หมำยเหตุ
คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ร้อยละของอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง
0–5
หลักสูตรระดับปริญญำตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญำโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญำเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป
สูตรกำรคำนวณ
1. **คำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

X 100

2. **แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X 5

ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้
มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรู้ปของ
บทความวิจั ยหรื อบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิช าการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
หรื อเป็ นผลงานวิช าการรั บใช้สั งคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว ผลงานวิจัยที่หน่ว ยงานหรือ
องค์การระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้ 'ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญำตรี
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญำโท

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญำเอก
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สูตรกำรคำนวณ
1. คำนวณค่ำร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำหลักสูตร ตำมสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

กำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำรดังนี้
ค่ำน้ำหนัก
0.20

X 5

ระดับคุณภำพงำนวิจัย

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ

0.40

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30
วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้

ค่ำน้ำหนัก

ระดับคุณภำพงำนวิจัย
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1.00

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธ์พืช พันธ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรู้ปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Online

0.40

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

จำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus
ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่สาคัญและ
เน้ น การสร้ างองค์ความรู้ ใหม่เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒ นาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจาหลั กสูตรระดับ
ปริญญาเอกจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทาวิจัย
มี
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความที่ตีพิมพ์
ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการนาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆให้มีความก้าวหน้า
มากขึ้น จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจา
หลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ
การคานวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้งการ
อ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนาเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจารณาผลการดาเนินงาน
5 ปี ย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน
เกณฑ์กำรประเมิน
กลุ่มสำขำวิชำ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป
กลุ่มสำขำวิชำ วิทยำศำสตร์สุขภำพ
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป
กลุ่มสำขำวิชำ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป

สูตรกำรคำนวณ
1. อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร =
จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

2. แปลงค่าที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับ
คะแนนเต็ม 5

อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

คะแนนที่ได้ =

อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

ตัวอย่ำงกำรหำอัตรำส่วนจำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ถ้าอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีจานวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คน มีผลงานตีพิมพ์ บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล
TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึง่ ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
หลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้
- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 20102014 เท่ากับ 15 บทความ และจานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ
- ในจานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง
และมีบทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง
ดังนั้น อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร =
จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

นามาคานวณคะแนน =

2.0
2.5

=

8+2
5

=

x 5 = 4.0

10
5

= 2.00

X 5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

ผลที่เกิดกับอำจำรย์

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพ ต้องนาไปสู่การมีอัตรากาลังอาจารย์ที่มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษา
ที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ในการรายงานการดาเนิน งานตามตัว บ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- การคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
เกณฑ์กำรประเมิน
0

1

 ไม่มีการรายงาน
ผลการ

 มีการรายงาน
ผลการ

ดาเนินงาน

2
 มีการรายงาน
ผลการ

3

4

5

 มีการรายงาน
ผลการ

 มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานครบทุกเรื่อง

 มีรายงานผลการ
ดาเนินงานครบทุกเรื่อง

ดาเนินงานใน

ดาเนินงานครบ

ดาเนินงานครบ

บางเรื่อง

ทุกเรื่องตาม

ทุกเรื่องตาม

คาอธิบายใน

คาอธิบายใน

ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผล
การดาเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบาง
เรื่อง

ตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง

ตามคาอธิบายในตัว
บ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง
 มีผลการดาเนินงานที่
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิลายว่าเป็น
ผลการดาเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน
แม้ ทุ ก หลั ก สู ต รที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาเปิ ด สอนต้ อ งผ่ า นการรั บ รองจากส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกากับการบริหารจัดการหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการ 3 ด้านที่สาคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการ
สอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการดาเนินการหลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตรการเรียนการ
สอน และการประเมินผู้ เรีย น เพื่อให้ส อดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่ งต้อง
เป็ น บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ย วชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒ นานักศึกษาให้ เต็ม
ศักยภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
สำระของรำยวิชำในหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกากับการ
จัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการ
บริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ โดยสนองความต้องการ
ของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
ในการประเมิน เพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้ พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของ
ประเทศ
เกณฑ์กำรประเมิน
0

1

2

3

 ไม่มีระบบ

 มีระบบ มีกลไก

 มีระบบ มีกลไก

 มีระบบ มีกลไก

 มีระบบ มีกลไก

 มีระบบ มีกลไก

 ไม่มีกลไก

 ไม่มีการนา
ระบบกลไกไปสู่

 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ

 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ

 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน

 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/

การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

 มีการประเมิน
กระบวนการ

 มีการประเมิน
กระบวนการ

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการ

กระบวนการ
จากผลการ

 ไม่มีแนวคิดใน
การกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

ประเมิน

4

 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

5

ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
หลักสูตรต้องให้ความสาคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิช าที่สอน และเป็ นความรู้ ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้ สอนในวิชานั้น ๆ เพื่อให้
นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ความรู้ ป ระสบการณ์ และได้ รั บ การพั ฒ นาความสามารถจากผู้ รู้ จ ริ ง ทั้ ง นี้ หลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้า
อิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระการสอบป้องกัน และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยจนสาเร็จการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนสาหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลั กสู ตรที่กาหนด และได้รั บ การพัฒ นาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการ
ทางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดู แลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการ
สอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทาให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็น
ผู้อานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี้ สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิค
การสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- การกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียน
การสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

กำรประเมินผู้เรียน

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนของผู้ ส อน และน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา
(Assessment for learning) การประเมินที่ทาให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (Assessment as learning) และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Assessment of learning)
การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผ ลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้
ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินเครื่องมือ
ประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกากับให้มีการประเมินตาม
สภาพจริง (Authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อน
ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback) ที่ทาให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อน
ระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการวาง
ระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมิน เพื่อให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้ พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4

ผลกำรดำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ดาเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานประจาปีในแบบ
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
เกณฑ์กำรประเมิน
มีการดาเนินงานน้ อยกว่าร้อยละ 80 ของตัว บ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไ ว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 0
มีการดาเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 4.00
มีการดาเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 4.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 4.75
มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.00
สูตรกำรคำนวณ
1) คานวณค่าร้อยละผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร
จานวนตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ดาเนินการได้จริง
จานวนตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ดาเนินงานในปีการศึกษานั้น

X 100

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ในการดาเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทาวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบารุงรักษาที่ส่ง เสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ความพร้ อมของสิ่งสนั บสนุ น การเรีย นการสอนมีห ลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความ
สะดวกหรื อทรั พยากรที่เอื้อต่อ การเรี ย นรู้ เช่น อุ ปกรณ์การเรียนการสอน ห'องสมุด หนั งสื อ ตารา สิ่ งพิม พ์
วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิ กส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ
และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์
ในการรายงานการดาเนิ น งานตามตัว บ่งชี้นี้ ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
ในการประเมิน เพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้ พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล

เกณฑ์กำรประเมิน
0

1

2

3

 ไม่มีระบบ

 มีระบบ มีกลไก

 มีระบบ มีกลไก

 มีระบบ มีกลไก

 มีระบบ มีกลไก

 มีระบบ มีกลไก

 ไม่มีกลไก

 ไม่มีการนา
ระบบกลไกไปสู่

 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ

 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ

 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน

 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/

การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

 มีการประเมิน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

กระบวนการ

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการ

กระบวนการ
จากผลการ

 ไม่มีแนวคิดใน
การกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

ประเมิน

4

 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

5

ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

แนวทำงกำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองตนเองให้เหมาะสมกับ
บริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าที่ประเทศกาหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน
การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล
เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดัง
งกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการ
ดาเนินงานตามระบบคุณภาพที่กาหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะ ๆ โดยที่มีกลไกการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมเมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา ก็ต้อง
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดาเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน ทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้ งเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
ระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสู ตร ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้กาหนดให้รายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผล
การดาเนินการของ
หลั ก สู ต ร (มคอ.7) เป็ น รายงานฉบั บ เดี ย วกั น เพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อ นของการจั ด ท ารายงานของสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จานวนเกณฑ์
ขึ้น อยู่ กั บ ระดับ ปริ ญ ญา หากผลการดาเนิ น งานไม่ เป็น ไปตามเกณฑ์ ใ ดเกณฑ์ ห นึ่ งถือ ว่า หลั ก สู ต รนั้น “ไม่ไ ด้
มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดาเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของทุกหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2-6 ดังแสดงตามภาพ
ต่อไปนี้

ผลกำรประเมิน

ผ่านองค์ประกอบที่ 1

ไม่ผา่ นองค์ประกอบที่ 1

คะแนนระดับหลักสูตร = 0
ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6
คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ยของ
ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6

คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้

คะแนนรวมเฉลี่ย =

13

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า
คะแนนระดับหลักสูตร = 0
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00
คะแนน
0.01 – 2.00
2.01 – 3.00
3.01 – 4.00
4.01 – 5.00

หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับ
คุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังนี้
ระดับคุณภำพ

น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การกากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน ต้อง
ประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง
โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และ รายองค์ประกอบ โดย ไม่ต้องรายงาน
ระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่น
และโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
องค์
คะแนน จำนวน
ประกอบ
ผ่ำน ตัวบ่งชี้
ที่

2-6

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่

1
2
2
3
3
4
3
5
4
6
1
รวม
13
ผลกำรประเมิน

ผลกำรประเมิน
I

P

ไม่ผ่านการประเมิน
3.1,3.2,3.3
4.1,4.2,4.3
5.1
5.2,5.3,5.4
6.1
7
4

O

คะแนน
เฉลี่ย

0.01 – 2.00 ระดับคุณภำพน้อย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก

หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
2.1,2.2
2

ตัวอย่ำงรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1.
2.
โอกำสในกำรพัฒนำ
1.
2.

