ระดับการประกันคุณภาพการศึกษา
 ระดับหลักสูตร

กรอบแนวคิด
ในการพัฒนาตัวบ่งชี้ รอบใหม่

 ระดับคณะวิชา
 ระดับสถาบัน
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ระดับหลักสูตร
14 ตัวบ่งชี้

ระดับคณะ
13 ตัวบ่งชี้

ระดับสถาบัน
13 ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ ที่ 1.1
การกํากับ
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ ที่ 1.1

ตัวบ่งชี้ ที่ 1.1

เฉพาะหลักสู ตร

ตัวบ่งชี้ ที่
2.1-5.2

ทีผ่ ่ านตัวบ่ งชี้ที่ 1.1

คะแนนเฉลีย่ จาก
ตัวบ่งชี้ 2.1-6.1

คะแนนเฉลีย่ จาก
ตัวบ่งชี้ 1.1-5.2

รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ ที่
2.1-5.1
ตัวบ่งชี้ ที่
5.2
ตัวบ่งชี้ ที่
5.3
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ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้

ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ต่อ)

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง

1.1 การบริ หารจัดการหลักสู ตรตาม ผลการบริ หารจัดการหลักสู ตรตามเกณฑ์
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรที่กาํ หนด มาตรฐานหลักสู ตร
โดย สกอ.
ปริ ญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ

1. การกํากับ
มาตรฐาน

2. บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต/ผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย)

2.2 การได้งานทําหรื อผลงานวิจยั
ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา

- ผลบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทําหรื อ
ประกอบอาชีพอิสระ
- ผลงานของนักศึกษาปริ ญญาโท/เอกที่
ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
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3. นักศึกษา

4. อาจารย์

ตัวบ่งชี้

4.1 การบริ หารและพัฒนา
อาจารย์

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสู ตร
- การบริ หารอาจารย์
- การส่ งเสริ มและพัฒนาอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย์

-

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
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อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกีย่ วข้อง

ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
ร้อยละอาจารย์ที่มีตาํ แหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ปริ ญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
TCI และ SCOPUS ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร
- อัตราการคงอยูข่ องอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกีย่ วข้อง

3.1 การรับนักศึกษา

- การรับนักศึกษา
- การเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

3.2 การส่ งเสริ มและพัฒนา
นักศึกษา

- การควบคุมการดูแลการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นกั ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาํ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริ มสร้าง
ทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
- อัตราการคงอยูข่ องนักศึกษา
- อัตราการสําเร็ จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรี ยนของ
นักศึกษา

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ต่อ)

ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ต่อ)
องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้

5.1 สาระของรายวิชาใน
5. หลักสูตร
การเรี ยนการสอน หลักสู ตร
การประเมินผูเ้ รี ยน

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
นั้นๆ
- การพิจารณาอนุมตั ิหวั ข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
5.2 การวางระบบผูส้ อนและ - การพิจารณากําหนดผูส้ อน
กระบวนการจัดการเรี ยนการ - การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.4
สอน
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- การกํากับกระบวนการเรี ยนการสอน
- การจัดการเรี ยนการสอนที่มีการฝึ กปฏิบตั ิในระดับปริ ญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี
- การช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
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ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ต่อ)
องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

5. หลักสู ตร
การเรี ยนการ
สอน การ
ประเมินผูเ้ รี ยน

ตัวบ่งชี้

5.3 การประเมินผูเ้ รี ยน

5.4 ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ต่อ)

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง

องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

- การประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
- การกํากับการประเมินการจัดการเรี ยนการสอนและ
ประเมินหลักสู ตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตัวบ่งชี้

6. สิ่ งสนับสนุน 6.1 สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
การเรี ยนรู ้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกีย่ วข้อง

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพื่อให้ มีส่งิ สนับสนุนการเรียนรู้
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่เี พียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ ที่ 1.1

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าํ หนดโดย
สกอ.
คําอธิบายตัวบ่งชี้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
เกณฑ์ การประเมิน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
1. จํานวนอาจารย์ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และเป็ น ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และ
ประจําหลักสู ตร อาจารย์ประจําเกินกว่า 1 เป็ นอาจารย์ประจําเกิน
หลักสู ตรไม่ได้ และ
ประจําหลักสู ตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั การศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น
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ปริญญาเอก

ไม่นอ้ ยกว่า 5 คนและ
เป็ นอาจารย์ประจําเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และ
และ
ประจําหลักสู ตรตลอด ประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั การศึกษา ระยะเวลาที่จดั การ
ตามหลักสู ตรนั้น
ศึกษาตามหลักสูตรนั้น

อาจารย์
ป
ระจํ
า
หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอน



และการวิจยั และปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบใน
หลักสูตรที่เปิ ดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง แนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
 สําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็ นอาจารย์ประจําด้วยเงินรายได้
หน่วยงานจะต้องมีสญ
ั ญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน
และไม่นอ้ ยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้
ชัดเจนไม่นอ้ ยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจําตามที่กาํ หนดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง แนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

ตัวบ่งชี้ ที่ 1.1
เกณฑ์ การประเมิน
2. คุณสมบัตขิ อง
อาจารย์ ประจํา
หลักสู ตร
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การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าํ หนดโดย
สกอ. (ต่อ)
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

• คุณวุฒิระดับปริ ญญา • ต้องทําหน้าที่เป็ น
• ต้องทําหน้าที่เป็ น
โทหรื อเทียบเท่า หรื อ อาจารย์ประจํา
อาจารย์ประจํา
ดํารงดําแน่งทาง
หลักสูตรที่ระบุไว้
หลักสู ตรที่ระบุไว้
วิชาการไม่ต่าํ กว่า
หลักสู ตรใดหลักสู ตร
หลักสูตรใดหลักสู ตร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
หนึ่งเท่านั้น โดยมี
หนึ่งเท่านั้น โดยมี
อย่างน้อย 2 คน ใน
คุณสมบัติเป็ นอาจารย์ คุณสมบัติเป็ นอาจารย์
สาขาที่ตรงหรื อ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
สัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่ หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา
หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา
เปิ ดสอน
วิทยานิพนธ์ หรื อ
วิทยานิพนธ์ หรื อ
อาจารย์ผสู ้ อบ
อาจารย์ผสู ้ อบ
วิทยานิพนธ์หรื อ
วิทยานิพนธ์ หรื อ
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน

หมายเหตุ
 อาจารย์ประจําสามารถเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็ นหลักสูตร

พหุวิทยาการ ได้ อกี 1 หลักสูตร โดยต้ องเป็ นหลักสูตรที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กบั หลักสูตรที่ได้ ประจําอยู่แล้ ว
 อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็ นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาเดียวกันได้ อกี 1
หลักสูตร
(หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว 569 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549
 กรณีหลักสูตรที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา กําหนดให้ ต้องมีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของ
หลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิ ดสอน
14
(หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557)

สาขาวิชาที่สัมพันธ์ กัน
 หมายถึง มีคุณวุฒิหรื อตําแหน่งทางวิชาการที่สมั พันธ์กบั

ศาสตร์ที่เปิ ดสอนมิใช่สมั พันธ์กบั รายวิชาที่เปิ ดสอนใน
หลักสูตร เช่น เป็ นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of
Education) เดียวกันตาม ISCED 1997
(กกอ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน
2554 หนังสื อเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม
2554)

ตัวบ่งชี้ ที่ 1.1
เกณฑ์ การประเมิน

3. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสู ตร

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าํ หนดโดย
สกอ. (ต่อ)
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

คุณวุฒิไม่ต่าํ กว่า
ปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรื อดํารง
ตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ข้ ึนไปใน
สาขาวิชานั้นหรื อ
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั
จํานวนอย่างน้อย 3 คน

คุณวุฒิไม่ต่าํ กว่า
ปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรื อดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์
ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั จํานวน
อย่างน้อย 3 คน
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ตัวบ่งชี้ ที่ 1.1

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าํ หนดโดย
สกอ. (ต่อ)
เกณฑ์ การประเมิน ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

4. คุณสมบัตขิ อง
อาจารย์ ผู้สอน

18

อาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั และ
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน
และ
3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

1.

อาจารย์ประจําหรือผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และ
2. มีประสบการณ์ด้านการ
สอนและ
3. มีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

หมายเหตุ

ประสบการณ์ดา้ นการทําวิจยั
มีประสบการณ์ด้านการทําวิจัยเป็ นผลสําเร็จมาแล้ วโดยมีหลักฐานเป็ นผลงานที่
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer
Review) หรือเป็ นผลงานที่เป็ นรูปเล่มซึ่งนําเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือนําเสนอ
ผู้ว่าจ้ างในการทําวิจัยนั้นๆ และเป็ นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้ างวิจัยได้
ตรวจรับงานเรียบร้ อยแล้ ว ซึ่งเป็ นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยให้ รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจําหลักสูตรทุกคน ไว้ ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ ให้ รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียน
เอกสารอ้ างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุช่ ือเจ้ าของผลงาน ชื่อผลงาน ปี ที่พิมพ์
และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
19

1.

 ในกรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยอนุโลมตามข้ อ 17

ของเกณฑ์ฯ ดังนี้ “ให้ อาจารย์ท่มี ีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็ นอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้ จะยังไม่มีผลงานวิจัย
หลังจากสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่ม
สอน จะต้ องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็ นอาจารย์ผ้ ูสอนในระดับ
ปริญญาเอก และเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผ้ ูสอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ ”
(หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555)
20

หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้ ที่ 1.1

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าํ หนดโดย
สกอ. (ต่อ)
เกณฑ์ การประเมิน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
5. คุณสมบัตขิ อง
อาจารย์ ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ หลักและ
อาจารย์ ทปี่ รึกษาการ
ค้ นคว้ าอิสระ
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1. เป็ นอาจารย์ประจําที่มี 1. เป็ นอาจารย์ประจําที่
คุณวุฒิปริญญาเอก
มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหน่ง
หรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่าํ กว่า
ทางวิชาการไม่ต่าํ กว่า
รองศาสตราจารย์ ใน
รองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชานั้นหรือ
่
สาขาวิชาทีสมั พันธ์กนั
สาขาวิชาที่สมั พันธ์
และ
กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการ 2. มีประสบการณ์ใน
การทําวิจัยที่ไม่ใช่
ทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
ส่วนหนึ่งของ
หนึ่งของการศึกษา
การศึกษาเพื่อรับ
เพื่อรับปริญญา
ปริญญา

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาํ หนดโดย
สกอ. (ต่อ)
เกณฑ์ การประเมิน ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ ที่ 1.1

6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)
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1. เป็ นอาจารย์ประจําหรือ 1. เป็ นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ดํารงตําแหน่งทาง
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
วิชาการไม่ต่าํ กว่ารอง
ไม่ต่าํ กว่ารอง
ศาสตราจารย์ ใน
ศาสตราจารย์
สาขาวิชานั้นหรือ
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั
และ
และ
2. มีประสบการณ์ในการทํา 2. มีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้
 หลักสูตรสามารถจ้ างอาจารย์ท่มี ีคุณสมบัตต
ิ ามเกณฑ์ฯ ซึ่งเกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ กลับเข้ ามาทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้ โดยใช้ ระบบการ
จ้ างพนักงานมหาวิทยาลัย คือมีสญ
ั ญาจ้ างที่ให้ ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนและมีการ
กําหนดภาระงานไว้ อย่างชัดเจน อาจารย์ดงั กล่าวสามารถปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นอาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม อาจารย์ผ้ ูสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผ้ ูสอนได้
 “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบต
ั หิ น้ าที่อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ได้ ต่อไปจนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้ รับอนุมัตโิ ครงร่าง
วิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ
22

หมายเหตุ
แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้ อ 7.6
 ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึงบุคลากรที่มค
ี วามรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิ ดสอนเป็ นอย่างดี ซึ่ง
อาจเป็ นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณา
ด้ านคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทีจ่ ะเป็ นอาจารย์ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ต้ องเป็ นบุคลากรประจําในสถาบันเท่านั้น ส่วนผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทีจ่ ะเป็ นอาจารย์ทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็ นบุคคลากรประจําในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สงู ในสาขาวิชานั้นๆ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้ านนั้น เทียบได้ ไม่ต่าํ กว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกําหนด
 กรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ทีป
่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผูส้ อบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผูส้ อน ทีไ่ ด้รบั คุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
แทนเป็ นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้ องแจ้ งคณะกรรมการการ
24 อุดมศึกษาให้ รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้ วย

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาํ หนดโดย
สกอ. (ต่อ)
เกณฑ์ การประเมิน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ ที่ 1.1

7. คุณสมบัตขิ อง
อาจารย์ ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

1. อาจารย์ประจําและ
1. อาจารย์ประจําและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ปริญญาเอกหรือดํารง
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ
ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
กว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
สัมพันธ์กนั และ
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ที่สมั พันธ์กนั และ
2. มีประสบการณ์ในการทํา
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
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การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาํ หนดโดย
สกอ. (ต่อ)
เกณฑ์ การประเมิน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ ที่ 1.1

8. การตีพมิ พ์ เผยแพร่
ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษา

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง(peer review) ซึ่ง
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกีย่ วข้องกับสิง่ ประดิษฐ์ การจดทะเบียนสิทธิบตั รหรืออนุ สิทธิบตั ร สามารถ
ทดแทนการตีพมิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณาจากปี ทีไ่ ด้รบั สิทธิบตั ร หรือ
อนุ สิทธิบตั ร ไม่ใช่ปีทีข่ อจด
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หมายเหตุ

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาํ หนดโดย
สกอ. (ต่อ)
เกณฑ์ การประเมิน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ ที่ 1.1

9. ภาระงานอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้ นคว้ าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
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(เฉพาะแผน ก เท่านั้น)
ต้ องเป็ นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็ม
ในการประชุมวิชาการ
(proceeding) หรือวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์วิชาการ ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

วิทยานิพนธ์
• อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 5 คน

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้ อ 10

วิทยานิพนธ์
• อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 5 คน

กําหนดว่า อาจารย์ประจํา 1 คนเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ได้ ไม่
เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศกั ยภาพพร้ อมที่จะ
ดูแลนักศึกษาได้ มากกว่า 5 คน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษา แต่ท้งั นี้ต้องไม่เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่
มีศกั ยภาพสูงที่มีความพร้ อมทางด้ านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้ง
ผู้ท่ดี าํ เนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ในการผลิตผลงาน

การค้ นคว้ าอิสระ
• อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 15 คน
• หากเป็ นที่ปรึ กษาทั้ง 2
ประเภทให้เทียบสัดส่ วน
นักศึกษาที่ทาํ วิทยานิพนธ์
1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่
ค้นคว้าอิสระ 3 คน
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ตัวบ่งชี้ ที่ 1.1

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาํ หนดโดย
สกอ. (ต่อ)

เกณฑ์ การประเมิน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อย่างน้อย 1 เรื่ องในรอบ อย่างน้อย 1 เรื่ องในรอบ
5 ปี
5 ปี

10. อาจารย์ ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจยั อย่ างต่ อเนื่อง
และสมํา่ เสมอ

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาํ หนดโดย
สกอ. (ต่อ)
เกณฑ์ การประเมิน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ ที่ 1.1

ต้องไม่เกิน 5 ปี
ต้องไม่เกิน 5 ปี
11. การปรับปรุง ต้องไม่เกิน 5 ปี
หลักสู ตรตามรอบ (จะต้องปรับปรุ งให้เสร็จ (จะต้องปรับปรุ งให้เสร็จ (จะต้องปรับปรุ งให้เสร็จ
และอนุมตั ิ/ให้ความ
และอนุมตั ิ/ให้ความ
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด และอนุมตั ิ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
เพื่อให้หลักสู ตรใช้งานใน
ปี ที่ 6)
หมายเหตุ สําหรับ
หลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้
ในปี ที่ 7 หรื อหลักสูตร 6 ปี
ประกาศใช้ในปี ที่ 8)

ให้นบั รวมผลงานวิจยั ทีต่ ีพมิ พ์ในปี การศึกษาทีร่ บั การประเมิน

เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างสม่ําเสมอ
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ตัวบ่งชี้ ที่ 1.1
เกณฑ์ การประเมิน

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาํ หนดโดย
สกอ. (ต่อ)
ปริญญาตรี

12. การดําเนินงานให้ ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5
เป็ นไปตามตัวบ่ งชี้ผล ต้องดําเนินการทุกตัว
การดําเนินงานเพือ่ การ
ประกันคุณภาพ
หลักสู ตรและการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ
รวม
31

เกณฑ์ 4 ข้ อ

ปริญญาโท
ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5
ต้องดําเนินการทุกตัว

เกณฑ์ 12 ข้ อ

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5
ต้องดําเนินการทุกตัว

เกณฑ์ 12 ข้ อ
32

เห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปี ที่ 6)

เห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปี ที่ 6)

หมายเหตุ
 เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้น้ ีจะต้ องเป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ ล่าสุด

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (โดยผู้ใช้ บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย)

 ผลการประเมินตัวบ่งชี้ ที่ 1.1 กําหนดไว้ เป็ น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่าน

เกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึง่ ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็ น “ไม่ผ่าน” (คะแนน
เป็ น ศูนย์)
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ตัวบ่งชี้ ที่ 2.1คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ ที่ 2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจยั ของผูส้ ําเร็จการศึกษา
 ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ไี ด้ งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท / เอกที่ได้ รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ตัวบ่งชี้ ที่ 2.2 (ปริญญาตรี)

ผลลัพธ์

ชนิดของตัวบ่งชี้
คําอธิบายตัวบ่งชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF) ได้ มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผล
การเรียนรู้อย่างน้ อย 5 ด้ านคือ 1) ด้ านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้ านความรู้ 3) ด้ านทักษะทางปัญญา 4) ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตัวบ่งชี้น้ ีจะเป็ นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้ บัณฑิต
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคํานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้ จากการประเมินบัณฑิต
คะแนนที่ได้ =
จํานวนบัณฑิตที่ได้ รับการประเมินทั้งหมด

ผลลัพธ์

คําอธิบายตัวบ่งชี้
บัณฑิตปริญญาตรีท่สี าํ เร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
นั้นๆที่ได้ งานทําหรือมีกจิ การของตนเองที่มีรายได้ ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาํ เร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษาในปี การศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางาน
สุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้ างรายได้ เข้ ามาเป็ นประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การคํานวณร้ อยละของผู้มี
งานทําของผู้สาํ เร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ คาํ นวณเฉพาะผู้ท่ี
เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้ อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ไี ด้ งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 100

ข้อมูลประกอบ
จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้ บัณฑิตจะต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษา
35

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ ด้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
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สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้ อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ไี ด้ งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร

ตัวบ่งชี้ ที่ 2.2 (ปริญญาโท)
ชนิดของตัวบ่งชี้

การคํานวณค่าร้ อยละนี้ไม่นาํ บัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแล้ วแต่ไม่ได้ เปลี่ยนงาน มา
พิจารณา
2. แปลงค่าร้ อยละที่คาํ นวณได้ ในข้ อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าํ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่

ผลลัพธ์

คําอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้ องมีการค้ นคว้ า คิดอย่างเป็ นระบบ วิจัยเพื่อหาคําตอบที่มี
ความน่าเชื่อถือ ผู้สาํ เร็จการศึกษาจะต้ องประมวลความรู้เพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการ
ใช้ ความรู้อย่างเป็ นระบบและสามารถนําเผยแพร่ให้ เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้น้ จี ะเป็ นการ
ประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สาํ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้ อยละของผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาํ เร็จ
การศึกษาเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 40 ขึ้นไป

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษา
38
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่ านํา้ หนัก

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้ อยละของผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาํ เร็จการศึกษา ตามสูตร
ผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
x 100
จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

ระดับคุณภาพ

0.10

-

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

0.20

-

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40

-

-

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรื อในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทําเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกประกาศ
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตั ร

0.60

-

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80

-

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทําเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยูใ่ น Beall’s list) หรื อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1.00

-

บทความที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิ ทธิบตั ร

2. แปลงค่าร้ อยละที่คาํ นวณได้ ในข้ อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้ อยละของผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาํ เร็จการศึกษา X 5
คะแนนที่ได้ =
40

-

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ นาํ เสนอในการประชุมวิชาการต้ องส่งเป็ นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้ รับการตอบรับ
และตีพิมพ์แล้ ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็ นฉบับสมบูรณ์ซ่งึ สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
39

40

 การเผยแพร่ ผลงานวิจัยในทีป
่ ระชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจยั ในที่

ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่อง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรื อ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อย
ละ 25 โดยต้องมีผปู ้ ระเมินบทความที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจาก
หน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
 การเผยแพร่ ผลงานวิจัยในทีป
่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจยั
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สื บเนื่องจากการประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรื อ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และ
มีผปู ้ ระเมินบทความที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย
3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
 บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นาํ เสนอให้กองบรรณาธิ การหรื อ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็ นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการ
41
ตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยูใ่ นรู ปแบบเอกสารหรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่ านํา้ หนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ผลงานสร้ างสรรค์ทุกชิ้นต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มอี งค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
พิจารณาด้ วย

หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้น้ ีแล้ ว สามารถนําไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาให้ นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี การประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีท่ไี ม่มีผ้ ูสาํ เร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้น้ ี

42

ตัวบ่งชี้ ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าํ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
ได้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้ อยละของผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาํ เร็จการศึกษา ตามสูตร
ผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
x 100
จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

คําอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็ นการศึกษาในระดับสูงจะต้ องมีการค้ นคว้ า คิดอย่างเป็ น
ระบบ วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ท่มี คี วามน่าเชื่อถือ เป็ นประโยชน์ ผู้สาํ เร็จการศึกษาจะต้ องประมวล
ความรู้เพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ ความรู้อย่างเป็ นระบบและสามารถนําเผยแพร่
ให้ เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้น้ จี ะเป็ นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สาํ เร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก

2. แปลงค่าร้ อยละที่คาํ นวณได้ ในข้ อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้ อยละของผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาํ เร็จ
การศึกษา เป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 80 ขึ้นไป
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ระดับคุณภาพ
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

44

ร้ อยละของผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาํ เร็จการศึกษา X 5
80

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่ านํา้ หนัก
0.20

-

0.40

-

0.60
0.80

-

1.00

-

-

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้

ระดับคุณภาพ
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ค่ านํา้ หนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
ผลงานที่ได้รบั การจดอนุสทิ ธิบัตร
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 1
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
ผลงานที่ได้รบั การจดสิทธิบตั ร

ระดับคุณภาพ
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้ างสรรค์ทุกชิ้นต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มอี งค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
พิจารณาด้ วย

หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้น้ ีแล้ ว สามารถนําไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาให้ นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี การประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีท่ไี ม่มีผ้ ูสาํ เร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้น้ ี

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ นาํ เสนอในการประชุมวิชาการต้ องส่งเป็ นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้ รับการตอบ
รับและตีพิมพ์แล้ ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็ นฉบับสมบูรณ์ซ่งึ สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ประกอบด้วย

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2 การส่ งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

การรับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี้
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสําเร็จ แต่ละ
หลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเป็นต้องมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส
ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก
ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่น
ที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
อย่างน้อยให้คลอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
o การรับนักศึกษา
o การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร
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เกณฑ์การประเมิน
0






ไม่มีระบบ
ไม่มีกลไก
ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1



2

มีระบบ มีกลไก 
ไม่มีการนําระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน



มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3






มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4







มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม








มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี้
ในช่วงปี แรกของการศึกษา ต้ องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ ืนฐานหรือการเตรียมความ
พร้ อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้ มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้ อย่างมีความสุข
อัตราการลาออกกลางคันน้ อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้ องเรียนและนอกห้ องเรียน มีกจิ กรรมเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองดีท่มี ี
จิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ คาํ ปรึกษาจากอาจารย์ท่ปี รึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี
โท เอก) ระบบการป้ องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้ สามารถสําเร็จการศึกษา
ได้ ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้ าง
โอกาสการเรียนรู้ท่สี ่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ ได้
มาตรฐานสากล
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ ี ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
อย่างน้ อยให้ คลอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
• การควบคุมการดูแลการให้ คาํ ปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
• การควบคุมดูแลการให้ คาํ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บณ
ั ฑิตศึกษา
• การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้ างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
เกณฑ์การประเมิน




ตัวบ่งชี้ ที่ 3.2
5

ไม่มีระบบ
ไม่มีกลไก
ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1



2

มีระบบ มีกลไก 
ไม่มีการนําระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน



มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3






มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4







มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

5







มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

ตัวบ่งชี้ ที่ 3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คําอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพควรทําให้ นักศึกษามีความพร้ อมทางการเรียน มีอตั ราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพีงพอใจต่อหลักสูตร
และผลการจัดการข้ อร้ องเรียนของนักศึกษา
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ ี ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
ในประเด็นต่อไปนี้
o การคงอยู่
o การสําเร็จการศึกษา
o ความพึงพอใจและผลการจัดการข้ อร้ องเรียนของนักศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน
0



ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน

1



มีการรายงาน 
ผลการ
ดําเนินงานใน
บางเรื่อง

2

มีการรายงาน 
ผลการ
ดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน
ตัวบ่งชี้


3

มีการรายงาน 
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบ่งชี้
มีแนวโน้มผล 
การดําเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบาง
เรื่อง
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4

มีการรายงาน 
ผลการ
ดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว

บ่งชี้
มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน

ที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง

มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน
ตัวบ่งชี้
มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง
มีผลการดําเนินงาน
ที่โดดเด่น
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการดําเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง

ตัวบ่งชี้ ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

5

กระบวนการ

ประกอบด้วย

ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์
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ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด
ที่ทําให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0

คําอธิบายตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้ นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้ องกําหนดเกณฑ์
คุณสมบัติอาจารย์ท่สี อดคล้ องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสยั ทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไก
การคัดเลือกอาจารย์ท่เี หมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกําหนด
นโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ ได้ อาจารย์ท่มี คี ุณสมบัตทิ ้งั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจน
การกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์







ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ ี ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานอย่างน้ อยให้ คลอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
o ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
o ระบบการบริหารอาจารย์
o ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
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ไม่มีระบบ
ไม่มีกลไก
ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1



2

มีระบบ มีกลไก 
ไม่มีการนําระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน



มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3






มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4







มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

5







มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

ตัวบ่งชี้ ที่ 4.2

คุณภาพอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทําให้ อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัตทิ ่เี หมาะสมและ
เพียงพอ โดยทําให้ อาจารย์มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิ ดให้ บริการ และมีประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้ อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และความก้ าวหน้ าในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้น้ ี จะประกอบด้ วย

ร้อยละของอาจารย์ประจํ าหลักสูตรทีม
่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็ นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มคี วามรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบตั พิ ันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ท่มี คี ุณวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กบั หลักสูตรที่เปิ ดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้ นของหลักสูตร
นั้นๆ

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกที่กาํ หนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 20 ขึ้นไป

 ร้อยละของอาจารย์ประจํ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 ร้อยละของอาจารย์ประจํ าหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํ าหลักสูตร
 จํ านวนบทความของอาจารย์ประจํ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบั การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ

SCOPUS ต่อจํ านวนอาจารย์ประจํ าหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกที่กาํ หนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 60 ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
่

่

ค่าร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีมคี ุณวุฒิปริญญาเอกทีกาํ หนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม
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สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มวี ุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
x 100
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด

5 = ร้ อยละ 100

 ร้อยละของอาจารย์ประจํ าหลักสูตรทีด
่ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็ นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้ องส่งเสริมให้ อาจารย์ในสถาบัน
ทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปใช้ ในการเรียนการสอน
รวมทั้งการแก้ ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็ นสิ่งสะท้ อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์
ตามพันธกิจของหลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน
2. แปลงค่าร้ อยละที่คาํ นวณได้ ในข้ อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
x5
ร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกที่กาํ หนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5

โดยการแปลงค่าร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่
กําหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 60 ขึ้นไป

หมายเหตุ

หลักสูตรระดับปริญญาโท

 คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ไี ด้ รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

ค่าร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่
กําหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 80 ขึ้นไป

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่มี ีการปรับวุฒิการศึกษาให้ มหี ลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ภายในรอบปี การศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้ คุณวุฒิอ่นื เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สาํ หรับกรณีท่บี าง
สาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่นื ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
59

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่
กําหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 100
60

 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํ าหลักสูตร
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
x 100
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
2. แปลงค่าร้ อยละที่คาํ นวณได้ ในข้ อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

ผลงานทางวิชาการเป็ นข้ อมูลที่สาํ คัญในการแสดงให้ เห็นว่าอาจารย์ประจําได้ สร้ างสรรค์ข้ ึนเพื่อแสดงให้ เห็นถึง
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็ นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้ มีการเผยแพร่และ
นําไปใช้ ประโยชน์ท้งั เชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ผลงานได้ รับการจดอนุสทิ ธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็ นผลงานวิชาการรับใช้ สงั คมที่ผ่านการประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้ างให้ ดาํ เนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใช้ ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ ว รวมทั้งงานสร้ างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธกี ารคิดดังนี้

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ =

ร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
x5
ร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการที่กาํ หนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้ อยละของผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กาํ หนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 20 ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้ อยละของผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กาํ หนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 40 ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้ อยละของผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กาํ หนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 60 ขึ้นไป
61

62

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้

สูตรการคํานวณ
1.คํานวณค่าร้ อยละของผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ตามสูตร

ค่ านํา้ หนัก
0.20
•
0.40

ผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
x 100
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
2. แปลงค่าร้ อยละที่คาํ นวณได้ ในข้ อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
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ร้ อยละของผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
x5
ร้ อยละของผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กาํ หนดให้ คะแนนเต็ม 5

•

•
0.60
0.80

•
•

1.00

•

ระดับคุณภาพ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติท่ไี ม่อยู่ในฐานข้ อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้ วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิ ละจัดทําเป็ นประกาศให้
ทราบเป็ นการทั่วไป และแจ้ งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกประกาศ
ผลงานได้ รับการจดอนุสทิ ธิบตั ร
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ไี ม่อยู่ในฐานข้ อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้ วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทําเป็ นประกาศให้ ทราบเป็ นการทั่วไป และแจ้ งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 1

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ปี รากฏในฐานข้ อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้ วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
• ผลงานได้ รับการจดสิทธิบตั ร
• ผลงานวิชาการรับใช้ สงั คมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ ว
• ผลงานวิจยั ที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้ างให้ ดาํ เนินการ
• ผลงานค้ นพบพันธุพ์ ืช พันธุส์ ตั ว์ ที่ค้นพบใหม่และได้ รับการจดทะเบียน
• ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ ว
• ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้ นาํ มาขอรับการประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ นาํ เสนอในการประชุมวิชาการต้ องส่งเป็ นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้ รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ ว
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การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็ นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่ านํา้ หนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรื อผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้ างสรรค์ทุกชิ้นต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มอี งค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
พิจารณาด้ วย
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เกณฑ์การประเมิน
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราส่วน จํานวนบทความที่ได้ รับการอ้ างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่กาํ หนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป

 จํ านวนบทความของอาจารย์ประจํ าหลักสูตรปริญญาเอก ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อจํ านวนอาจารย์ประจํ าหลักสูตร

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ ว่าเป็ นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็ น
หลักสูตรที่สาํ คัญและเน้ นการสร้ างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น
อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความสําคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรปริญญาเอกที่ได้ รับการอ้ างอิง ย่อมแสดงให้ เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกมี
ความสามารถในการทําวิจัย มีผลงานที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และ
บทความที่ตีพิมพ์ได้ รับการอ้ างอิง แสดงให้ เห็นว่ามีการนําไปใช้ ประโยชน์และเป็ นฐานในการพัฒนา
งานวิจัยใหม่ๆให้ มีความก้ าวหน้ ามากขึ้น จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้ รับการ
อ้ างอิงมากย่อมแสดงให้ เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็ นผู้ท่มี ีผลงานและได้ รับการยอมรับในวง
วิชาการนั้นๆ
การคํานวณตัวบ่งชี้น้ ี ให้ เปรียบเทียบจํานวนบทความที่ได้ รับการอ้ างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้น
ไป รวมทั้งการอ้ างอิงตนเอง ที่เป็ นผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรูปสัดส่วน
ทั้งนี้ พิจารณาผลการดําเนินงาน 5 ปี ย้ อนหลังตามปี ปฏิทนิ ซึ่งนับรวมปี ที่ประเมิน
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สูตรการคํานวณ
่ได้ รับการอ้ างอิง
1.อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้ รับการอ้ างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร = จํจําานวนบทความที
นวนอาจารย์ประจําหลักสูตร

2. แปลงค่าร้ อยละที่คาํ นวณได้ ในข้ อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
อัตราส่ วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร

กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
อัตราส่วน จํานวนบทความที่ได้ รับการอ้ างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่กาํ หนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป

คะแนนที่ได้ =

อัตราส่ วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

กลุ่มสาขาวิชา มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตราส่วน จํานวนบทความที่ได้ รับการอ้ างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่กาํ หนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป
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X5

ตัวบ่ งชี้ที่ 4.3

ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์

เกณฑ์การประเมิน
0



ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน

คําอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพ ต้ องนําไปสู่การมีอตั รากําลังอาจารย์ท่มี จี าํ นวน
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเข้ าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สงู และ
อาจารย์มคี วามพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ ี ให้ อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการดําเนินงานในประเด็นต่อไปนี้
o การคงอยู่ของอาจารย์
o ความพึงพอใจของอาจารย์
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มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานใน
บางเรื่อง

2



มีการรายงาน 
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตาม
คําอธิบายใน
ตัวบ่งชี้


3

มีการรายงาน 
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตาม
คําอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้
มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานที่
ดีขึ้นในบาง
เรื่อง

4

มีการรายงานผล 
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บ่งชี้
มีแนวโน้มผลการ 
ดําเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง


5

มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เรื่องตามคําอธิบาย
ใน
ตัวบ่งชี้
มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง
มีผลการดําเนินงานที่
โดดเด่น เทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการดําเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผูเ้ รียน
ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ ที่
ตัวบ่งชี้ ที่
ตัวบ่งชี้ ที่
ตัวบ่งชี้ ที่

1

5.1
5.2
5.3
5.4

สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผูเ้ รียน
ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตัวบ่งชี้ ที่ 5.1

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
แม้ ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิ ดให้ บริการต้ องผ่านการรับทราบจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรต้ องมีการออกแบบ
หลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาต่างๆ ให้ มีเนื้อหาที่ทนั สมัย ก้ าวทันความก้ าวหน้ าทางวิทยาการ
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิ ดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้ น
นักศึกษาเป็ นสําคัญ โดยสนองความต้ องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาต้ องเน้ นการพัฒนาทักษะด้ านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ ี ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
อย่างน้ อยให้ คลอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
o การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
o การปรับปรุงหลักสูตรให้ ทน
ั สมัยตามความก้ าวหน้ าในศาสตร์สาขานั้นๆ
ในการประเมินเพื่อให้ ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้ พิจารณาในภาพรวมของผล
การดําเนินงานทั้งหมด ที่ทาํ ให้ หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงานและ
ความต้ องการของประเทศ
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เกณฑ์การประเมิน
0






ไม่มีระบบ
ไม่มีกลไก
ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1



2

มีระบบ มีกลไก 
ไม่มีการนําระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน



มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3






มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4







มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

5







มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี้
หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็น
ความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง สําหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระต้องสามารถให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาํ หนด และได้รับการพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูด้ ้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ทักษะการทํางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทําให้
นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ สําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้น้ ี ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่ างน้ อยให้ คลอบคลุมประเด็น
ดังต่อไปนี้
o
o
o
o
o
o
o
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การกําหนดผู้สอน
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มกี ารบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
การช่วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
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ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ ที่ 5.3 การประเมินผูเ้ รียน

เกณฑ์การประเมิน

คําอธิบายตัวบ่งชี้

0
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ไม่มีระบบ
ไม่มีกลไก
ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1



2

มีระบบ มีกลไก 
ไม่มีการนําระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน



มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3






มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4







มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

5







มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ ข้อมูลสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การ
ประเมินที่ทาํ ให้ นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็ น และมีการนําผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนาวิธกี ารเรียนของตนเองใหม่ จน
เกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่คี าดหวัง
ของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้ เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้ นการได้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
สัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้ มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้ วย
ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้ องให้ ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธกี ารประเมิน เครื่องมือประเมินที่มี
คุณภาพ และวิธกี ารให้ เกรดที่สะท้ อนผลการเรียนรู้ได้ อย่างเหมาะสม มีการกํากับให้ มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic
assessment) มีการใช้ วิธกี ารประเมินที่หลากหลาย ให้ ผลการประเมินที่สะท้ อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความ
เป็ นจริง (real world) และมีวิธกี ารให้ ข้อมูลป้ อนกลับ (feedback) ที่ทาํ ให้ นักศึกษาสามารถแก้ ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของ
ตนเองได้ ให้ ผลการประเมินที่สะท้ อนระดับความสามารถที่แท้ จริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้ องให้
ความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระที่มีคุณภาพด้ วย
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ ี ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้ อยให้ คลอบคลุม
ประเด็นดังต่อไปนี้
o การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
o การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
o การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
o การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้ นคว้ าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
76

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดที่สะท้อน
สภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป

เกณฑ์การประเมิน






0
ไม่มีระบบ
ไม่มีกลไก
ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน




1
มีระบบ มีกลไก 
ไม่มีการนําระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน



2
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ







3
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4







มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

5







มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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เกณฑ์การประเมิน
 มีการดําเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้
ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0
 มีการดําเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50
 มีการดําเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุ
ไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00
 มีการดําเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุ
ไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50
 มีการดําเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุ
ไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75
 มีการดําเนินงานร้อยละ 100ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5
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ตัวบ่งชี้ ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คําอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้ อยละของผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร
(มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้ อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดําเนินงานได้ ในแต่ละปี การศึกษา
อาจารย์ประจําหลักสูตรจะเป็ นผู้รายงานผลการดําเนินงานประจําปี ในแบบรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
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องค์ประกอบที่ 6 สิง่ สนับสนุ นการเรียนรู ้
ประกอบด้วย
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.1สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้

80

ตัวบ่งชี้ 6.1

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี้
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่ง
เรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการ
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ ี ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้ อยให้
คลอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดที่
สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล
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เกณฑ์การประเมิน
0






ไม่มีระบบ
ไม่มีกลไก
ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1



2

มีระบบ มีกลไก 
ไม่มีการนําระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน



3

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
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มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
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ขอขอบคุณ
และคําถาม
83
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5







มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

