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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การดําเนินงาน 
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสําคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 
หลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปน้ี 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า
หลักสูตรไดดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เช่ือมโยงกับตัวบ่งช้ีการดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้กําหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

3. ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่เก่ียวข้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณในส่วนที่เก่ียวข้องกับคุณวุฒิตําแหน่ง
ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สําหรับตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินใน 
ลักษณะของพิชญพิจารณ์ (Peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคําถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมิน
เพ่ือให้สามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้กําหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับ
สําหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรโดยมี
การดําเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งน้ี    
ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพ้ืนฐานให้กับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น  ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตร
วิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (สําหรับหลักสูตรทางด้าน
บริหารธุรกิจ) ABET (สําหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็น
ประจําและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน

ประเด็น 
ท่ีเก่ียวข้อง 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ี
กําหนด  โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี      เกณฑ์ 3 ข้อ   
บัณฑิตศึกษา    เกณฑ์ 11 ข้อ 

2. การผลิตบัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

-  ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัย
ของผู้สําเร็จการศึกษา 

- (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป ี

- (ปริญญาโท)  ผลงานของ
นักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- (ปริญญาเอก)  ผลงานของ
นักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

- ผลงานของนักศกึษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- ผลงานของนักศกึษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การับนักศึกษา  
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - การคงอยู่
- การสําเร็จการศกึษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ

นักศึกษา 
4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและการพัฒนา

อาจารย์ 
- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน

ประเด็น 
ท่ีเก่ียวข้อง 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก

- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประหลักสูตร
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญา

เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus  
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ - การคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์  (ต่อการบริหารหลักสูตร)

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน

ศาสตร์สาขานั้นๆ 
5.2 การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

- การกําหนดผู้สอน
- การกํากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดทําแผนการ

เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูร

ณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสงัคม  และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 

- การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  ท่ีมีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

- การช่วยเหลือ  กํากับ  ติดตามในการทําวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ  และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา  

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ

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

บัณฑิตศึกษา 
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน

ประเด็น 
ท่ีเก่ียวข้อง 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักสําคัญประการหน่ึงคือการพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
ได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและ
มาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดําเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรดังกล่าวในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้ เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดย
หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณา
ตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ

1. จํานวนอาจารย์ประจํา

หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น

อาจารย์ประจําเกินกว่า 1 

หลักสูตรไม่ได้และประจํา

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์

ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ

ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์

ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ

ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

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

เม.ย. 2549 กําหนดว่า 

• อาจารย์ประจําสามารถเป็นอาจารย์ประจํา

หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ 

(Multidisciplinary) ได้อีก 1หลักสูตร 

โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ

หลักสูตรที่ได้ประจาํอยู่แล้ว 

• อาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับ

ปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน

ได้อีก 1 หลักสูตร 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 

มี.ค. 2557 กําหนดว่า 

• กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่ม

วิชาชีพ กําหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตร

จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/

กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุม

แขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา

หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้'ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง

หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่

เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ 

วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ 

วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 

3. คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจํานวน

อย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง

ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจํานวน

อย่างน้อย 3 คน 

4. คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้สอน 

 1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโท 

หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา 

กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 

นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 

3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ 

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ 

ปริญญา 

1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโท 

หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา 

กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 

นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 

3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ 

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ 

ปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 

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

ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็น

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้  

แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากสาํเร็จการศึกษา 

ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอน 

จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ 

ผู้สอนในระดับปริญญาเอกและเป็นอาจารย์

ประจําหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทเ 
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5. คุณสมบัติ 

ของอาจารย์ที่ 

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ

อาจารย์ที่ปรึกษาการ 

ค้นคว้าอิสระ 

 1. เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง 

วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่ 

สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ 

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ 

ปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง 

วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่ 

สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ 

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ 

ปริญญา 

การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือ

ลาออกจากราชการ ดังนี้ 

1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงานหรือ

ลาออกจากราชการ กลับเข้ามาทํางานแบบเต็ม

เวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการจ้างพนักงาน

มหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจา้งที่ให้ค่าตอบแทนเป็น

รายเดือนและมีการกําหนดภาระงานไว้อย่าง

ชัดเจนอาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น

อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์

ผู้สอนได้2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” 

สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาสําเร็จ

การศึกษาหากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่าง 

วิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

(ถ้ามี) 

 1. เป็นอาจารย์ประจําหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ 

ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง 

วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 

1. เป็นอาจารย์ประจําหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ 

ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง 

วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 

แนวทางบ ริหาร เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะ  หมายถึงบุคลากร ที่ มีความ รู้  ความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่ง
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ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กันและ 

2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ 

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ 

ปริญญา 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กันและ 

2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ 

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ 

ปริญญา 

อาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณา 

ด้านคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ต้องเป็นบุคลากรประจําในสถาบันเท่านั้นส่วน

ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบุคคลากรประจําใน

สถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มี 

ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงใน

สาขาวิชานั้นๆเป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือ

ระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น เทียบได้

ไม่ต่ํากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดในกรณีหลักสูตร

ปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่

ได้ รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่ เป็นผู้ ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป

ในสาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจ

แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป 

โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และ

ต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบ 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ

7. คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

 1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญา 

เอกหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่ง 

ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารอง

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 

2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ 

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ 

ปริญญา 

1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒปิริญญา 

เอกหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่ง 

ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารอง

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 

2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ 

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ 

ปริญญา 

 

 

 

 

 

 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ของผู้สําเร็จการศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น)

ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มใน 

การประชุมทางวิชาการ 

(proceedings) หรือวารสารหรือ 

สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ 

เอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 

(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ 

เอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถ

ทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง 

วิชาการได้ โดยพิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร 

หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด 

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า 

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ์ 

อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 

การค้นคว้าอิสระ 

อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน 

หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้ 

เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทํา

วิทยานิพนธ์ 

อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

ข้อ 10กําหนดว่า อาจารย์ประจํา 1 คนให้เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน 

หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพ  

พร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่
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วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ

นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้อง

ไม่เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพ 

สูงที่มีความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือ

วิจัย รวมทั้งผู้ดําเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่าง

ต่อเนื่องในการผลิตผลงาน 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

และการค้นคว้า 

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ

สม่ําเสมอ 

 ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 

โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 

โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัย

อย่างสม่ําเสมอ 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม

รอบระยะเวลาที่กําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 

(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ

อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 

6) 

หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 

ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ

หลักสูตร  6 ปี ประกาศใช้ใน

ปีที่ 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี

(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้

ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 

6) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี

(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ 

ให้ความเห็นชอบโดยสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตร

ใช้งานในปีที่ 6) 

 

รวม เกณฑ์ 3 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิทยาการจัดการ   12 
 

 

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้  

1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนําที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 

 3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ใหม้ีหนังสือนําส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ  การผลิตบัณฑิต  หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกํากับและส่งเสริมการดําเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดทํามาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมท้ัง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ได้เช่ือมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา
และผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จาก     ตัวบ่งช้ี
ดังต่อไปน้ี 

 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ีที่  2.2  การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ 
  ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ 
  ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
 
ชนิดตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ์ 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งช้ีน้ีจะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการคํานวณ 
   
คะแนนที่ได้ =  
 
 
ข้อมูลประกอบ  
 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจาํนวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต
 

จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด
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ตัวบ่งชี้ที่  2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้ทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี 
 

ชนิดตัวบ่งชี ้   ผลลัพธ์ 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่ได้งาน
ทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้
เข้ามาเป็นประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การคํานวณร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คํานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่าน้ัน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการคํานวณ 

1.  คํานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี ตามสูตร 
 

 
 
การคํานวณค่าร้อยละน้ีไม่นําบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยน
งาน มาพิจารณา 

 
 
2.  แปลงค่ารอ้ยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้   =  
 
 
 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
 

 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X 100 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
X 5 

100
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที ่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้  ผลลัพธ์ 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาคําตอบที่มีความ
น่าเช่ือถือ ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่าง
เป็นระบบและสามารถนําเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งช้ีน้ีจะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงาน
ของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาํเร็จ
การศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 

1.  คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สําเรจ็การศึกษา ตาม
สูตร 

 

2.  แปลงค่ารอ้ยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้   =  
 

 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพ

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
X 100 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา
X 5 

40
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ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพ

สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 

วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ
เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรู้ปเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสไ์ด้ 
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี ้
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพ

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอืผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
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ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มช่ืีอนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีน้ีแล้ว สามารถนําไปนับในตัว 
     บ่งช้ีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
2. ผลงานของนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาให้นับผลงานทกุช้ินที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ 
     ประเมินน้ัน ๆ   
3.  ในกรณีที่ไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ได้รับ 
การตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่
 

ชนิดตัวบ่งชี ้   ผลลัพธ์ 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือ
หาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเช่ือถือ เป็นประโยชน์ ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดทําผลงาน
ที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนําเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัว
บ่งช้ีน้ีจะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาํเร็จ
การศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0- 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
สูตรการคํานวณ 

1.  คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สําเรจ็การศึกษา ตาม
สูตร 

 

2.  แปลงค่ารอ้ยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้   =  
 

 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพ

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา
X 5 

80
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ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพ

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง

ให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 

Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. 2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ
เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสไ์ด้ 
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี ้
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพ

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอืผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
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ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ 
 1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีน้ีแล้ว สามารถนําไปนับในตัวบ่งช้ี
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมิน
น้ัน ๆ   
 3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ี 
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องค์ประกอบที่  3  นักศึกษา 
 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญปัจจัยหน่ึง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะ
การวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

ทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 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)  

ทักษะสําคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญมาก 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) ความเป็นผู้นําและรับผิดชอบต่อ
สังคม**(Leadership and Social responsibility)  การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา 
เริ่มดําเนินการต้ังแต่ระบบการรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
ภายใต้การดําเนินการดังกล่าวให้ พิจารณาจากตัวบ่งช้ีดังต่อไปน้ี 

ตัวบ่งช้ีที่  3.1  การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนักศึกษา 

ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แต่ละหลักสูตร 
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเป็นต้องมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้
สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด  ที่ทําให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจ

ประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็น

แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.2   การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการ
เรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคัน
น้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรู้ปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการ
ดูแลให้คําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด รวมท้ังการ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ี ให้แสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปน้ี 
- การควบคุมการดูแลการให้คาํปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี
- การควบคุมดูแลการให้คําปรกึษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด  ที่ทําให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจ

ประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็น
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แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3    ผลทีเ่กิดกับนกัศึกษา 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลลัพธ์ 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้

ผลการประกันคุณภาพควรทําให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- การคงอยู่ 
- การสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีการรายงาน
ผลการ

ดําเนินงาน 

 มีการรายงาน
ผลการ

ดําเนินงานใน

บางเร่ือง 

 

 มีการรายงาน
ผลการ

ดําเนินงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายในตัว

บ่งชี ้

 มีการรายงาน
ผลการ

ดําเนินงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายในตัว

บ่งชี ้

 มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน

ที่ดีขึ้นในบาง

เร่ือง 

 มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุกเร่ือง

ตามคําอธิบายในตัวบ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นในทุก

เร่ือง 

 มีรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเร่ือง

ตามคําอธิบายในตัว

บ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุก

เร่ือง 

 มีผลการดําเนินงานท่ี
โดดเด่น  เทียบเคียงกับ

หลักสูตรนั้นในสถาบัน

กลุ่มเดียวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์

ยืนยัน  และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมินสามารถ

ให้เหตุผลอธิลายว่าเป็น

ผลการดําเนินงานที่โดด

เด่นอย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบที่  4  อาจารย์  
 

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เก่ียวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบทปรัชญา 
วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฎิบัติงานตาม
วิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล
และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการดําเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมย่ิงขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร
เพ่ือให้อัตรากําลังอาจารย์มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจํานวนอาจารย์ที่มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิ
การศึกษาตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มดําเนินการต้ังแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ 
และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งช้ีดังต่อไปน้ี 

ตัวบ่งช้ีที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ที่  4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้

การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เริ่มต้นต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกําหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่
เหมาะสม โปร่งใส นอกจากน้ีต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาวเพ่ือให้ได้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด  โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  มีการวางแผนและการลงทุน  
งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ี  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานต่อไปน้ี 
-  ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
-  ระบบการบริหารอาจารย์ 
-  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด  ที่ทําให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในด้านวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง  และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจ

ประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็น

แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์  
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทําให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอโดยทําให้
อาจารย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต
อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งช้ีน้ีจะประกอบด้วย 
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกทีไ่ด้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 

Scopus  ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้  ดังน้ันหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ
หลักสูตรน้ันๆ 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคา่ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
  
 หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 100 ขึน้ไป 
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สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคา่ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปรญิญาเอก ตามสูตร 

 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

X 100 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด

 
2. แปลงคา่ร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนท่ีได้ =   

 
หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
น้ัน ทั้งน้ีอาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า 
ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือนําไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง  
0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 

  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X  5 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 
สูตรการคํานวณ  

1. **คาํนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
X 100 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด

 
2. **แปลงคา่ร้อยละทีค่ํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

คะแนนท่ีได้ =   
 

 
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้
มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรู้ปของ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ
องค์การระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใช้'ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังน้ี 
 
เกณฑ์การประเมิน 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
  ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20  ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
  ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40  ขึ้นไป 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
X  5 

ร้อยละของอาจารย์ประจําประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
สูตรการคํานวณ  

1. คํานวณคา่ร้อยละผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร ตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
X 100 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด

 

2. แปลงคา่ร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

คะแนนที่ได้ =   
 
 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี ้
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ  

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ   หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ 

ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 

วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
X  5 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย

แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรอืตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 

- ผลงานค้นพบพันธ์พืช พันธ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้

นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว  การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรู้ปแบบ
เอกสาร หรือสือ่อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี ้
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง  หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

Online  

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
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จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปรญิญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus  
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่สําคัญและ
เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกจึงมีความสําคัญอย่างมากต่อหลักสูตรน้ันๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทําวิจัย        มี
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความท่ีตีพิมพ์
ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการนําไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆให้มีความก้าวหน้า
มากขึ้น  จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการน้ันๆ 

การคํานวณตัวบ่งช้ีน้ี ให้เปรียบเทียบจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ต้ังแต่หน่ึงครั้งขึ้นไป  รวมทั้งการ
อ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับ 
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกน้ัน โดยนําเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งน้ี พิจารณาผลการดําเนินงาน 
5 ปี  ย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  อัตราส่วน  จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 2.5  ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  อัตราส่วน  จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 3.0  ขึ้นไป 
 
  กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
  อัตราส่วน  จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 0.25  ขึ้นไป 
 
 
สูตรการคํานวณ 

1. อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  =  

จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิง
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2. แปลงค่าที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้   = 
 
 
 
ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ถ้าอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหน่ึงในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีมีจํานวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คน  มีผลงานตีพิมพ์ บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล 
TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
หลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังน้ี 

-    จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมลู Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010- 
2014   เท่ากับ 15 บทความ และจํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมลูของ TCI เท่ากับ 5 บทความ 

-   ในจํานวนน้ีมีบทความ 8 บทความในฐานขอ้มูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง 
     และมีบทความ 2 บทความทีตี่พิมพ์ในฐานขอ้มูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครัง้ 
 

ดังน้ัน อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร = 
 
 
 

 
นํามาคํานวณคะแนน  = 
 
 
  

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด

อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   
X  5 

อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 คร้ัง   
= 

8+2 
= 

10 
= 2.00 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 5 

 2.0 
x 5 = 4.0 

 2.5 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิทยาการจัดการ   35 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย ์
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลลัพธ์ 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 ผลการประกันคุณภาพ ต้องนําไปสู่การมีอัตรากําลังอาจารย์ที่มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 

- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีการรายงาน
ผลการ

ดําเนินงาน 

 มีการรายงาน
ผลการ

ดําเนินงานใน

บางเร่ือง 

 

 มีการรายงาน
ผลการ

ดําเนินงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายใน 

ตัวบ่งชี้ 

 มีการรายงาน
ผลการ

ดําเนินงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายใน 

ตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน

ที่ดีขึ้นในบาง

เร่ือง 

 มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุกเร่ือง

ตามคําอธิบายในตัวบ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นในทุก

เร่ือง 

 มีรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเร่ือง

ตามคําอธิบายในตัว

บ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน 

ทุกเร่ือง 

 มีผลการดําเนินงานที่

โดดเด่น  เทียบเคียงกับ

หลักสูตรนั้นในสถาบัน

กลุ่มเดียวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์

ยืนยัน  และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมินสามารถ

ให้เหตุผลอธิลายว่าเป็น

ผลการดําเนินงานที่โดด

เด่นอย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบที่  5   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 
 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการ 3 ด้านที่สําคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการ
สอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตรการเรียนการ
สอน และการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด ตัวบ่งช้ีในการประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดรายวิชาที่มีเน้ือหาที่ทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้อง
เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็ม
ศักยภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบน้ีพิจารณาได้จากตัวบ่งช้ีดังต่อไปน้ี 
ตัวบ่งช้ีที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ีที่  5.3  การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่  5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร  ควบคุมกํากับการ
จัดทํารายวิชาต่างๆ ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย  ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการ
บริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ  โดยสนองความต้องการ
ของนักศึกษา และตลาดแรงงาน  สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ 
 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด  ที่ทําให้หลักสูตรมีความทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของ
ประเทศ 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจ

ประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็น

แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้

หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชาน้ัน ๆ  เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ทั้งน้ี หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้า
อิสระต้ังแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระการสอบป้องกัน และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรที่กําหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการ
ทํางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  การเรียนการ
สอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทําให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็น
ผู้อํานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งน้ี สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิค
การสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- การกําหนดผู้สอน 
- การกํากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียน

การสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทาง

สังคม  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  ใหส้อดคล้องกับสาขาวิชา

และความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  ทีม่ีความ

เช่ียวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ  กํากับ  ติดตามในการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  และการตีพิมพ์ผลงานใน

ระดับบัณฑิตศึกษา  
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 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด  ที่ทําให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจ

ประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็น

แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3   การประเมินผูเ้รียน 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(Assessment for learning) การประเมินที่ทําให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนําผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (Assessment as learning) และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Assessment of learning) 
การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย  ทั้งน้ี 
ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินเคร่ืองมือ
ประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกํากับให้มีการประเมินตาม
สภาพจริง (Authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อน
ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) ที่ทําให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อน
ระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการวาง
ระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เช่ือถือได้  ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจ

ประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็น

แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 แห่งชาติ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ดําเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานประจําปีในแบบ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

มีการดําเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80  ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนน
เท่ากับ 0 

มีการดําเนินงานร้อยละ 80  ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการดําเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนน

เท่ากับ 4.00 
มีการดําเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนน

เท่ากับ 4.50 
มีการดําเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนน

เท่ากับ 4.75 
มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 

 
สูตรการคํานวณ 

1)  คํานวณค่าร้อยละผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

 
 
 
 

จํานวนตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ดําเนินการได้จริง   
X  100 

จํานวนตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ดําเนินงานในปีการศึกษานั้น 
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องค์ประกอบที่  6   สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

 
ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง

ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทําวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบํารุงรักษาท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
ตัวบ่งช้ีที่   6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ที่   6.1  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์  เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห'องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์  
วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่าน้ีต้องมีปริมาณเพียงพอ
และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ี  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มสีิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 
 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการเรียนการสอน  และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจ

ประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็น

แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองตนเองให้เหมาะสมกับ
บริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน  โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องในระดับชาติด้วย  เพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นตํ่าที่ประเทศกําหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล  
เพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  ดังน้ัน  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดัง
งกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการ
ดําเนินงานตามระบบคุณภาพที่กําหนด  และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะ ๆ โดยที่มีกลไกการดําเนินงาน
อย่างชัดเจน  เช่น  มีผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหาร/ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมเมื่อครบหน่ึงปีการศึกษา  ก็ต้อง
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว  เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป  โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหน่ึงครั้งใน ทุกสามปี  และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น  เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งน้ีได้กําหนดให้รายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผล         การดําเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซ้ําซ้อนของการจัดทํารายงานของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  แต่ละระดับมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ระดับหลักสูตร  มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ  ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มี 1 ตัวบ่งช้ี  จํานวนเกณฑ์
ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา  หากผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรน้ัน “ไม่ได้
มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรน้ันมีผลการดําเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตาม
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มาตรฐานที่กําหนด  และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของทุกหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2-6 ดังแสดงตามภาพ
ต่อไปน้ี 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนรวมเฉลี่ย = 
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้

13

 

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
คะแนนระดับหลักสูตร  =  0   หมายถึง  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร  =  0.01 – 5.00  หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับ 

  คุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 

คะแนน ระดับคณุภาพ
0.01 – 2.00 น้อย 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ดี 
4.01 – 5.00 ดีมาก 

 
ผลการประเมิน 

ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 ไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ยของ 
ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี 2-6
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แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน ต้อง

ประเมินตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง  
โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และ รายองค์ประกอบ โดย   ไม่ต้องรายงาน
ระดับคะแนนเฉล่ีย  เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6 เก่ียวกับจุดเด่น 
และโอกาสในการพัฒนา  เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปน้ี 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์
ประกอบ 

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จํานวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

ป์ร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

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

รวม 13 7 4 2
ผลการประเมิน  

 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 
1. 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
 
 


