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ตัวบ่งชีก้ารประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 

 
ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

 
การผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การด าเนินงาน

และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด จึงควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า
หลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน  บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เช่ือมโยงกับตัวบ่งช้ีการด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

3. ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะต้องรายงานข้อมูลพื้นฐานในส่วน
ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ  
จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทาง
ให้แก่ผู้ประเมินเพื่อให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้
คะแนนในแต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา  

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
โดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของ สกอ. ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับ  สกอ. 
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น 
ผลการประเมินหลักสตูรตามเกณฑ ์AUN – QA ผลการประเมินหลกัสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การ
วิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทาง 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ก าหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่ เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA โดยการเลือกระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ให้อยู่ในดุลพินิจของแต่ละมหาวิทยาลัย  



 
 

1. เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 

 
ตารางที่ 4.1 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามมาตรฐาน สกอ. 

องค์ประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการด าเนินงานในประเดน็ที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
ฉบับ พ.ศ. 2548 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 

 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
ฉบับ พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลประ เ มินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา  - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

- การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 
 
 

 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
- จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญา
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องค์ประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการด าเนินงานในประเดน็ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

เอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร 
การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาน้ันๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ 

มอค.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การ จัด การ เ รี ยนการสอนที่ มี กา รฝึ กปฏิบั ติ ใ นระดั บ 

ปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และ 

การค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ

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

บัณฑิตศึกษา 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาต รฐ านคุณ วุฒิ  ระ ดั บ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 
 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6.  สิ่ งส นับส นุนการ
เรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้ มีสิ่ งสนับสนุน 



 
 

องค์ประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการด าเนินงานในประเดน็ที่เกี่ยวข้อง 

การเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 1   การก ากับมาตรฐาน 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ  
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานใน  
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหม้ีความทัดเทยีมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดับต่างๆ 
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ  
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์
การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิ ดด าเนินการหลักสูตรใหม่หรือ
หลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เป็นหลักในการพัฒนา
หลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ตามที่ได้ประกาศใช้ในขณะนั้น 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลั กสูตรดังกล่าว  
โดยหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้ตามเกณฑ์ 11 ข้อ ส าหรับหลักสูตรที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์  
5 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 10 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 



  
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1.  จ านวนอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
ตามเกณฑ์ประกาศของ ก.พ.อ. 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้าน
การปฏิบัติการ 

3 .  คุ ณ ส ม บั ติ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากกว่าหน่ึงหลักสูตร 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่เปิดสอน 
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์น้ีประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งน้ี มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
 



  
 

 

ระดับหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 

2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1.  จ านวนอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 3 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3 .  คุ ณ ส มบั ติ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ัน หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ



  
 

 

อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาน้ัน หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ทั้งน้ี มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
 
 

ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
- มีประสบการณ์ท างานที่ เ ก่ียวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ทั้งน้ี มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่ 
สัมพันธ์กัน และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริ ญญา โท  หรื อ เที ย บ เ ท่ าแ ละด า ร งต า แห น่ งทา ง วิช าการ ไ ม่ ต่ าก ว่ า 
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ  

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือ



  
 

 

ระดับหลักสูตร 

ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน 
ความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

7 .  คุณสมบัติ ข องอาจารย์ สอบ
วิทยานิพนธ์ 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ประกอบด้วย อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 
 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือ เที ยบ เท่ า และด า ร งต า แห น่งท าง วิชาการ ไ ม่ ต่ าก ว่ า 
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ  

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือ



  
 

 

ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน 
การเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

แผน ก1 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศ กกอ. 

แบบ 1  
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง 

แผน ก2 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการ โดยบทความที่น าเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

แบบ 2  
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. 

แผน ข 
รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหน่ึงของการค้นคว้าอิสระต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
9.  ภา ระงานอาจารย์ที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 
 - หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์

ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน 
 - หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ  



  
 

 

ระดับหลักสูตร 

3 คน 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 10 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 

 
3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตข้ันสูง 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1.  จ านวนอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
มีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3 .  คุ ณ ส มบั ติ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทาง วิชาการอย่ าง น้อย  3 รายการในรอบ 5  ปี ย้อนหลั ง  
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่

อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ



  
 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่เปิดสอน 
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์น้ีประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีได้ 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งน้ี มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

สาขาวิชาของรายวิชาที่เปิดสอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย  
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณสมบัติระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 
- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
- ทั้งน้ี มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” 

(คะแนนเป็น ศูนย์) 
หลักฐานเอกสารท่ีต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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ูตร
 องค์ประกอบที่ 2   บัณฑิต 

 
พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน

ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบ  
ในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่ เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม  ชุมชน รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เช่ือมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์  
การเรียนรู้ ในแต่ละหลักสูตร  คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่ คุณภาพบัณฑิตตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และ
คุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ คุณภาพบัณฑิต 
จะพิจารณาได้จากตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนี ้

 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ีที่  2.2 การไดง้านท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส า เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ ได้ รับ 

   การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ ได้รับ 
   การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
  



  
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ. 2  
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมอง
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
ข้อมูลประกอบ 
 จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิต 
ที่ส าเร็จการศึกษา 
 
หมายเหตุ: 

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ด้วย แม้ว่าหลักสูตรน้ันจะยัง
ไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน 

- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึงร้อยละ 20 

เน่ืองจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น  
มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจ านวน 10 คน เป็นฐานที่ 
100% 

  



  
 

 

ระ
ดับ

หล
ักส

ูตร
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ในสาขานั้นๆ 
ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา  1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา  
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริต  
ทุกประเภทที่สามารถสรา้งรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลีย้งชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลัง
ส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X 100 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 5 
100 

 
หมายเหตุ : 

- จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เน่ืองจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่

มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เน่ืองจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

  



  
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับ 
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาค าตอบที่มี  
ความน่าเช่ือถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้
ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมิน
คุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

X 5 
40 

 
หมายเหตุ : 

- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 

  



  
 

 

ระ
ดับ

หล
ักส

ูตร
 ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังน้ี 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้น้ีแล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินน้ันๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้น้ี 

 



  
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับ 
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัย
เพื่อหาประเด็นความรูใ้หม่ทีม่ีความน่าเช่ือถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท า
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

X 5 
80 

 
หมายเหตุ : 

- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 

  



  
 

 

ระ
ดับ

หล
ักส

ูตร
 ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCIกลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ ์     
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังน้ี 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้น้ีแล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินน้ันๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้น้ี 

  



  
 

 

องค์ประกอบที่ 3   นักศึกษา 
 

ความส าเร็จของการจดัการศึกษาข้ึนอยู่กับปัจจัยส าคัญปจัจยัหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถ
คัดเลือกนักศึกษาที่มี คุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา และ  
การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก 
(Core Subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
(Information, Media, and Technology Skills) 

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Creativity and Innovation)  
(3) การสื่อสารและความร่วมมือกัน (Communication and Collaboration) 

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( Information, Media and Technology Skills) 
ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ ( Information Literacy) การรู้สื่อ (Media Literacy) และการรู้ ICT (ICT 
Literacy) 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว
และยืดหยุ่น (Flexibility and Adaptability) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ( Initiative and 
Self-Direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross – Cultural Interaction)  
ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and Productivity) ความเป็นผู้น าและ
รับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility) 

 
การประกันคุณภาพหลักสตูรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาภายใต้กระบวนการด าเนินการดังกล่าว  
ให้พิจารณาจากตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนี ้

ตัวบ่งช้ีที่  3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

  



  
 

 

ระ
ดับ

หล
ักส

ูตร
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จ แต่ละหลักสูตร  
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้อง
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใ ช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบตัิของนักศึกษาที่ก าหนดในหลกัสตูร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัด
นักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 
ในการประเมินเ พ่ือให้ทราบว่าอยู่ ใน ระดับคะแนนใด ให้ พิจารณาในภาพรวมของ 

ผลการด าเนินงานท้ังหมด ท่ีท าให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมท่ีจะเรียนในหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล 
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชดัเจน 

 
  



  
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทาง  
การเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ  
มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบ  
การป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้า งโอกาสการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
ในการประเมินเ พ่ือให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้ พิจารณาใ นภาพรวมของ 

ผลการด าเนินงานท้ังหมด ท่ีท าให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชดัเจน 



  
 

 

ระ
ดับ

หล
ักส

ูตร
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผล 
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
หมายเหตุ : 

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนที่ด าเนินการให้กับ
นักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจ านวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปี
การศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ
ของจ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 

- การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 

 
ตัวอย่างการค านวณหลักสูตร 4 ป ี

ปีการศึกษา 
จ านวนรับเข้า 
 

จ านวนส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร  จ านวนที่ลาออกและคดัชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562 

 
2560 2561 2562 

2557  X    
2558   X   
2559    X  

 

  อัตราการส าเร็จการศึกษา  =



     

  อัตราการคงอยู่= 
 - 


       

  



  
 

 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี ้

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 มีผลการด าเนินงานที่โดด
เด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม
เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบาย
ว่าเป็นผลการด าเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง 
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หล
ักส

ูตร
 องค์ประกอบที่ 4   อาจารย์ 

 
อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน  

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรัก ในองค์กรและ 
การปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็น  
การด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและ
การลงทุนงบประมาณและทรัพยากร เพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้า
ในหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับการผลิตบณัฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 
องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และ

ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งช้ีที่  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่  4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

 
  



  
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ

อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก
อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว 
เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและ  
การลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

-  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
-  ระบบการบริหารอาจารย์ 
-  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 

ในการประเมินเ พ่ือให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล 
การด าเนินงานท้ังหมดท่ีท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในด้านวุฒิการศึกษาและ
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสูก่าร

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรบัปรงุ/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรบัปรงุเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัตทิี่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 



  
 

 

ระ
ดับ

หล
ักส

ูตร
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ  
โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ  
การผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงาน 
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งช้ีนี้จะประกอบด้วย 
- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- จ านวนบทความของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจ ารย์ที่มีระดับคุณวุฒิ 
ทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ
หลักสูตรนั้นๆ 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน 
ระหว่าง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 



  
 

 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้  = 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ได้คะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษาน้ัน ทั้งน้ีอาจใช้
คุณวุฒิ อ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ อ่ืนที่เหมาะสมกว่า  ทั้งน้ีต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 



  
 

 

ระ
ดับ

หล
ักส

ูตร
 สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้สร้างสรรค์ข้ึน
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับ  
การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ  
โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

 
 



  
 

 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
X 100 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

  



  
 

 

ระ
ดับ

หล
ักส

ูตร
 ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธ์ิ 
0.80 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ได้แก่ 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  กรณีศึกษา 
   ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
  ซอฟต์แวร์ 
  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
 

 
 
 
 



  
 

 

หมายเหตุ 
1. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ 

เม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ ในรูปแบบเอกสาร หรือ  
สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสร้างสรร ค์ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังน้ี 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่ส าคัญ
และเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหมเ่พือ่เปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ หรือ Review Article ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถใน
การท าวิจัย มีผลงานที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และ
บทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัย
ใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้ามากข้ึน จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมาก 
ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การค านวณตัวบ่งช้ีนี้ ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งข้ึนไป รวมทั้ง
การอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้พิจารณาผล
การด าเนินงาน 5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 
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 เกณฑ์การประเมิน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ข้ึนไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ข้ึนไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ข้ึนไป  

  



  
 

 

สูตรการค านวณ 
1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร = 
 
 
 
2. แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ตัวอย่างการหาอัตราส่วน จ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ถ้าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีจ านวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review Article  
ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553 – 2557 (ค.ศ. 2010 – 2014) ซึ่งด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้ 

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คน ในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010 – 
2014 เท่ากับ 15 บทความ และจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ 

- ในจ านวนน้ีมีบทความ 8 บทความ ในฐานข้อมูล Scopus ที่มีการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง และมี
บทความ 2 บทความ ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 
ดังนั้น อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร = 

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
= 

8+2 
= 

10 
= 2.0 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 5 
 

 
  น ามาค านวณคะแนน = 

2.0 
X 5 = 4.0 คะแนน 

2.5 

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีการรายงาน

ผลการด าเนินงาน 
 มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานในบาง
เร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 มีผลการด าเนินงานที่โดด
เด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม
เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบาย
ว่าเป็นผลการด าเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง 

 
  



  
 

 

องค์ประกอบที่ 5   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสตูรควรมบีทบาทหน้าที่ใน
การบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร 
ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ตัวบ่งช้ีในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  รวมทั้งการวาง
ระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
  



  
 

 

ระ
ดับ

หล
ักส

ูตร
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชา
ต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการ
การเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของ
นักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ 
 
ในการประเมินเ พ่ือให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล 

การด าเนินงานท้ังหมดท่ีท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความต้องการของประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 



  
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ
และความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชาน้ันๆ เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ที่ เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและ  
การพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่
กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯ  
การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ 
ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัด 

การเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ  

ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา

และความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มี  

ความเช่ียวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
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ในการประเมินเ พ่ือให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้ พิจารณาในภาพรวมของ 
ผลการด าเนินงานท้ังหมด ท่ีท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน  
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
  



  
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การประเมินนักศึกษามีจดุมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(Assessment for Learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผล  
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (Assessment as Learning) 
และการประเมินผลการเรียนรูข้องนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรยีนรู้ทีค่าดหวังของหลกัสูตร (Assessment of 
Learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ ยวกับสัมฤทธ์ิ 
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสอง
ประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 
ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World) และมี
วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้
ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ในการประเมินเ พ่ือให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้ พิจารณาในภาพรวมของ 

ผลการด าเนินงานท้ังหมดท่ีสะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินท่ีเชื่อถือได้ ให้ข้อมูลท่ีช่วย
ให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
  



  
 

 

ระ
ดับ

หล
ักส

ูตร
 เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 
  



  
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงานของหลักสตูร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรด าเนินการได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี     มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี     มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการด าเนินงานรอ้ยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี    มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
มีการด าเนินงานรอ้ยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี    มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
มีการด าเนินงานรอ้ยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี    มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี     มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 
หมายเหตุ : 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ ดังน้ี 
 ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผล  
การด าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดตาม
แนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษาน้ันๆ ได้ ทั้งน้ีให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 
 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็นเพียงแนวทาง
เท่าน้ัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซ่ึงแต่ละหลักสูตรมี
อิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้
ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้ว เสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิม 
ก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุงตัวบ่งชี้
ใหม่ ให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป”  
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ูตร
 องคป์ระกอบที่ 6   สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้

 
ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อม
ด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

 
องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะพิจารณาได้จาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
  



  
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวย
ความสะดวก หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้  เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมี
ปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผล 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

-  ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

-  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
ในการประเมินเ พ่ือให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล 

การด าเนินงานท้ังหมดท่ีสะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอน และ
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชดัเจน 
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