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บทที่ 1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์มีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้อย่างต่อเนื่องโดยนาระบบ
การควบค ุม
ติดตามตรวจสอบ และประ เมิน ผลการดาเนิน งาน ตามภารกิจหลัก ที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อนามาเป็นแนว
ทางการดาเนินงาน ในระดับ คณะ และหลักสูตร ดังนี้
หลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา
1. การสร้างความมั่นใจและสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา
2. การปูองกันปัญหาต้องมีการวางแผนและเตรียมการ
3. การตั้งมั่นบนหลักวิชาในการพัฒนาหลักวิชาชีพ
4. การดาเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินตนเองได้
5. การดาเนินงานเน้นคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกขั้นตอน
6. การสร้างความรู้ทักษะและความมั่นใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
7. การประสานสัมพันธ์ในองค์กรบุคลากรในพื้นที่
8. การเน้นภาวะผู้นาของผู้บริหาร
กระบวนการสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
1. การควบคุมคุณภาพ เป็นการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมหาวิทยาลัยจัดระบบและ
กลไกการควบคุมภายในขององค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจเช่นประกาศนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานที่กาหนด ประกอบด้วย
1.1การกาหนดมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและจัดทาข้อมูลพื้นฐานการศึกษาไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป
1.2การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานมหาวิทยาลัยจัดทาแผนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
เข้าสู่มาตรฐานที่กาหนดไว้ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตรบุคลากร งานวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม สื่อการสอนการพัฒนานักศึกษาการแนะแนวการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเป็น
ต้นทั้งนี้โดยเน้นระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผนติดตามกากับการดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2. การตรวจสอบเป็นการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ
ยืนยันเปูาหมายที่กาหนดมุ่งไปสู่มาตรฐานที่ต้องการโดยการตรวจสอบคุณภาพจะตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยมีระบบ
และกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาหรือไม่ตรวจสอบการดาเนินงานของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษา
ภายในและขั้นตอนการดาเนินงานสรุปคือ
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2.1การตรวจสอบและทบทวนการดาเนินงานด้วยตนเองของมหาวิทยาลัยเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอและรายงานผลหน่วยงานต้นสังกัด นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
สาธารณะชน
2.2การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนและ/หรือใช้มาตรการในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้
3. การประเมินคุณภาพเป็นการประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรมในหน่วยงานเช่นคุณภาพการจัด
การศึกษาคุณภาพของงานวิจัยคุณภาพของการสอนเป็นต้นการประเมินคุณภาพภายในจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง (Self
Study) และการประเมินตนเอง (Self Assessment) ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการดาเนินงานโดย
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อประเมินผลและรับรองว่าสถาบันการศึกษาจัดการศึกษา
ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องโดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัย
นาเข้า(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษาดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจาเป็นโดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1

การประกันคุณภาพภายใน

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การประเมินตนเอง
ของสถาบัน

ข้อมูลย้อนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก

รายงานประจาปี

ติดตามตรวจสอบโดยต้นสังกัดทุก 3 ปี

ข้อมูลย้อนกลับ
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การตรวจ
เยี่ยม

รายงานผล
การประเมิน

การ
ติดตามผล

จะเห็นว่าเมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในแล้วจาเป็นต้องจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในตามที่กาหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)ซึ่งเป็นการบันทึกผลการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเอกสารอ้างอิงการประเมิน
ตนเองการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อนาเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันการติดตามตรวจสอบของต้นสังกัดดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดทารายงานการประเมินตนเองที่มี
ความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตรการดาเนินการของคณะและ
สถาบันเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม
ระบบการประกันคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ ประกอบด้วยการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557
1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการดาเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามที่กาหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพประกอบด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่ 1 การกากับ
มาตรฐานองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิตองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษาองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร
การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียนและองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาการวางระบบกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนจานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการผลงานวิจัยของคณาจารย์สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนห้องสมุดและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้งคุณภาพบัณฑิตซึ่งจะพิจารณา
จากการมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระคุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะจะครอบคลุมพันธกิจหลัก4ประการของการอุดมศึกษาและ
พันธกิจด้านการบริหารจัดการได้แก่พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตพันธกิจด้านการวิจัยพันธกิจด้านการบริการวิชาการ
พันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ โดยประกอบด้วย
5 องค์ประกอบได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิตองค์ประกอบที่ 2 การวิจัยองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการองค์ประกอบที่ 4
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการดาเนินงานของคณะเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
หลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้งกิจกรรมนักศึกษาการบริการนักศึกษาการให้บริการทางวิชาการการวิจัยการบริหารจัดการ
และการประกันคุณภาพของคณะ
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กลไกการประกันคุณภาพ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เป็น กระบวนการและมาตรฐานของการควบคุมติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล การดำเน ินงานประกันคุณภาพ ม ีก ารประสานงา นแลกเปลี่ย นข้อมูลให้คาปรึกษาและใ ห้ก าร
สนับสนุน ส่งเสริมซึ่ง กันและกันดังนี้
1. คณะจัดให้มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่บริหาร
และติดตามการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
2. คณะพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับวงจรคุณภาพ PDCA
3. คณะจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยกาหนด
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของสกอ.
4. คณะจัดทาแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาและกาหนดค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อกาหนดแนว
ทางการดาเนินงาน
5. คณะจัดทารายงานการประเมินตนเอง และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบคุณภาพที่กาหนด
6. คณะนาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาโดยดาเนินการตามวงจร
คุณภาพ PDCA และรายงานผลการดาเนินงานในรายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษาถัดไป
กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือการวางแผน (Plan) การดาเนินงานและเก็บข้อมูล
(Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษาโดยนาผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม เนื่องจากใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน
D = ดาเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษาคือเดือนที่ 1 –เดือนที่ 12 ของปี
การศึกษา (เดือนสิงหาคม –กรกฎาคมปีถัดไป)
C/S = ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรคณะและสถาบันระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคมของปี
การศึกษาถัดไป
A = วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร
ระดับคณะและระดับสถาบันโดยนาข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
วางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ) มาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและ
เสนอตั้งงบประมาณปีถัดไปหรือจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้
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วิธีการประกันคุณภาพภายในกาหนดไว้ดังนี้
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษาใหม่
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และ
3. ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปีทั้งระดับหลักสูตรคณะและสถาบัน
4. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
ผ่านระบบ CHE QA Online
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่านาผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับ
คณะ
6. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน
หลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว
7. สถาบันนาผลการประเมินระดับหลักสูตรผลการประเมินระดับคณะวิชามาจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองระดับสถาบัน
8. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรคณะ
วิชาพร้อมนาผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป
9. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน ) มาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ
ประจาปีและแผนกลยุทธ์
10. ส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Onlineภายใน 120
วันนับจากสิ้นปีการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา
ทั้งระดับหลักสูตรระดับคณะและระดับสถาบันตามลาดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
และส่งผลการประเมินให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
(CHE QA Online) ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุดอาจประเมินได้มากกว่าหนึ่ง
หลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกันเช่นหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรกาหนดไว้ดังนี้
- ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อย 3 คนโดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและอย่างน้อย
หนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ทั้งนี้คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของแต่ละระดับการศึกษาเป็นดังนี้
- ระดับปริญญาตรีคณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ระดับปริญญาโทคณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
ขึ้นไป
- ระดับปริญญาเอกคณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ขึ้น
ไป
ในกรณีที่ประสงค์นาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบันไปใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน
กาหนดไว้ดังนี้
- ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อย 5 คนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน
- ประธานกรรมการประเมินเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ .อย่างน้อยร้อย
ละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ .หรือที่สถาบันจัด
ฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันเป็นดังนี้
1. ประธานกรรมการ
- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่าหรือ
- ผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือ
- ผู้ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
2. กรรมการ
- กรณีเป็นอาจารย์ต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- กรณีเป็นฝุายสนับสนุนต้องทาหน้าที่ในระดับผู้อานวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดาเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
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ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสาขาวิชา มีขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1. การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน
2. การเตรียมการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน
3. การดาเนินการภายหลังการประเมินคุณภาพ
โดยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดในการดาเนินการดังนี้

การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน
1. การเตรียมรายงานประจาปี
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ฉบับรับการประเมิน โดยใช้รูปแบบ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดซึ่งสอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้พัฒนาขึ้น
2. การเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง
เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่นาเสนอในรายงาน
ประเมินตนเอง และชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงต้องตรงกับชื่อที่ระบุในรายงานการประเมินตนเองโดยจัดเป็นแฟูม
แยกตามองค์ประกอบคุณภาพ เพื่อสะดวกต่อการเตรียมรับการประเมิน
3. การเตรียมบุคลากร
เตรียมบุคลากรเพื่อทาหน้าที่อานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประสานงานกับผู้ที่
จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกคณะ
การเตรียมการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน
1. ประสานงานกับบุคลากรในหน่วยงานให้เข้าร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินชี้แจ้งวัตถุประสงค์ และวิธีการ
ประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
2. บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติ ระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมสาหรับการนาเยี่ยมชมหรือตอบ
คาถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน
3. จัดให้มีผู้ประสานงานทาหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม เพื่ออานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการผู้
ประเมิน และประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คณะกรรมการผู้ประเมินต้องการเพิ่มเติม
4. บุคลากรในหน่วยงานควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลปูอนกลับจากคณะกรรมการผู้ประเมินเมื่อสิ้นสุด
การตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถาม หรือขอความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม
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การดาเนินการภายหลังการประเมินคุณภาพ
1. ติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดทารายงานการประเมินตนเองฉบับหลัง
รับการประเมิน และรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน กรณีที่
ผลการประเมินแตกต่างจากการประเมินตนเอง
2. ฝุายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งประธานกรรมการผู้ตรวจประเมินให้เข้าไปยืนยันข้อมูลและผลการ
ประเมินในระบบ CHE QA Online
3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจา
คณะเพื่อรับคาแนะนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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บทที่ 2
นิยามศัพท์
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึงการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดโดยที่ความรู้มี 2 ประเภทคือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่างๆเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่ายเช่นทักษะในการทางานงานฝีมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้งจึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี
ต่างๆเช่นการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทฤษฎีคู่มือต่างๆและบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
นพ.วิจารณ์พานิชได้ให้ความหมายของคาว่า “การจัดการความรู้ ” คือเครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เปูาหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆกันได้แก่บรรลุเปูาหมายของงานบรรลุเปูาหมายการพัฒนาคนบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้และบรรลุความเป็นชุมชนเป็นหมู่คณะความเอื้ออาทรระหว่าง
กันในที่ทางาน
การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ได้แก่
1. การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
3. การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
5. การนาประสบการณ์จากการทางานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
6. การจดบันทึก “ขุมความรู้ ” และ “แก่นความรู้ ” สาหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดาเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง
(TacitKnowledge) ที่อยู่ในคนทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม ) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วน
อื่นๆของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจานวนหนึ่งทาร่วมกันไม่ใช่กิจกรรม
ที่ทาโดยคนคนเดียว
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การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหมายถึงการตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือ
ระดับคณะและต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย
การเทียบเคียงผลการดาเนินงาน (Benchmarking) หมายถึงวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลผลิตบริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทาได้ดีกว่าเพื่อนาผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ
การบูรณาการ (Integration) หมายถึงการผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการสารสนเทศการ
จัดสรรทรัพยากรการปฏิบัติการผลลัพธ์และการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนเปูาประสงค์ที่สาคัญของสถาบัน
(organization-wide goal)การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(alignment) ซึ่งการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการดาเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึงโครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึงการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ
(อย่างน้อย 5ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึงการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10
ประเทศ (อย่างน้อย5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จาเป็นต้องไป
แสดงในต่างประเทศ
อาเซียนหมายถึงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations)มี 10 ประเทศได้แก่บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียสปป.ลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและ
เวียดนาม
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหมายถึงการนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆจาก
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วยและมี
บทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อ3ย หน่วยงานและรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ25
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึงการนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
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จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นและบทความที่มา
จากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศและรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่นาเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัย หมายถึงกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหาหรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าหรือทดลองวิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์หมายถึงผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆที่มีความเป็นนวัตกรรม
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียนงานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วยผลงานด้านจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ภาพถ่าย
ภาพยนตร์สื่อประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts)
ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์นาฏยศิลป์รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆและ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่ง
ประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
แนวปฏิบัติที่ดีหมายถึงวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้สถาบันประสบความสาเร็จหรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเปูาหมายเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆมีหลักฐานของความสาเร็จปรากฏชัดเจนโดย
มีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ประสบการณ์ด้านการทาวิจัย หมายถึงมีประสบการณ์ด้านการทาวิจัยเป็นผลสาเร็จมาแล้วโดยมี
หลักฐานเป็นผลงานที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceedings) ที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งนาเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือนาเสนอผู้ว่าจ้างใน
การทาวิจัยนั้นๆและเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นผลงานวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจาหลักสูตรโดยให้รายงานผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตรทั้งนี้การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะ
ของการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการกล่าวคือระบุชื่อเจ้าของผลงานชื่อผลงานปี
ที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึงบทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal
Citation Index Centre (TCI)หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึงบทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลได้แก่ฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of
Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
แผนกลยุทธ์หมายถึงแผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปีเป็นแผนที่กาหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบันแผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจเปูาประสงค์วัตถุประสงค์ผลการวิเคราะห์จุด
แข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามกลยุทธ์ต่างๆของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้องมีการ
กาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเปูาหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์โดยสถาบันนาแผนกลยุทธ์มาจัดทาแผนดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึงแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไป
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบันสถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตาม
กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ซึ่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใดเช่นรายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเงินทุนสะสมของหน่วยงานเงินบริจาคจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือศิษย์เก่าหรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆอีกเพิ่มเติมเช่นการแปลงทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นมูลค่ารวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วยเช่นต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตใน
แต่ละหลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
แผนปฏิบัติการประจาปีหมายถึงแผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปีเป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ประกอบด้วยโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆที่จะต้องดาเนินการในปีนั้นๆเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรมค่าเปูาหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้นรวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ
งบประมาณในการดาเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการหลักสูตรพหุวิทยาการ
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึงการใช้องค์ความรู้
หลายสาขาวิชาหลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็น
องค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
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หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึงหลักสูตรที่นาเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์วิจัยจนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการเช่นวิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์ +แพทย์ศาสตร์ )
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์ +เทคโนโลยีสารสนเทศ ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์ +วิทยาศาสตร์ เคมี)
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการเช่นคอมพิวเตอร์ธุรกิจการศึกษาเพื่อการพัฒนา
(ที่มา :คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2549)
พิชญพิจารณ์ (Peer review)หมายถึงการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆองค์ประกอบของระบบประกอบด้วยปัจจัยนาเข้ากระบวนการผลผลิต
และข้อมูลปูอนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไกหมายถึงสิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้โดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการจัด
องค์การหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหมายถึงสาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตาแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่
เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรเช่นเป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education)
เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน
2554 หนังสือเวียนที่ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึงหน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(เช่นระดับจังหวัด ) หรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนหรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่นสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสภาวิชาชีพ)
หลักธรรมาภิบาลหมายถึงการปกครองการบริหารการจัดการการควบคุมดูแลกิจการต่างๆให้เป็นไป
ในครรลองธรรมนอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดีซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชนธรรมที่
ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวางกล่าวคือหาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้นแต่รวมถึงศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวงซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติ
ปฏิบัติอาทิความโปร่งใสตรวจสอบได้การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอกเป็นต้น
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)คือผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเปูาประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)คือการบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)คือการให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดและสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)คือการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเปูาหมายที่กาหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency)คือกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)คือกระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ทาความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่
สาคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)คือการถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจทรัพยากรและ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ) และภาค
ประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดาเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)คือการใช้อานาจของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

14

9) หลักความเสมอภาค (Equity)คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้านชายหรือหญิงถิ่นกาเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะ
ของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาการฝึกอบรมและอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)คือการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่สาคัญโดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
อาจารย์หมายถึงคณาจารย์ซึ่งจะมีตาแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
อาจารย์ประจา หมายถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทาการ )
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2548)
สาหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มี
การระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือนในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ภาระงานให้
ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจาตามที่กาหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2548
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยให้นับระยะเวลาการทางานสาหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปี
ที่ประเมินดังนี้
9-12 เดือน คิดเป็น
1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น
0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนามานับได้
อาจารย์ประจาหลักสูตรหมายถึงอาจารย์ประจาเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนโดยวางแผนติดตามทบทวนการดาเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงานประจาหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5
คนและทุกคนเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ยกเว้นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้หรือเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในหลักสูตร
พหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจาอยู่แล้ว
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้กรณีบัณฑิตศึกษา
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรขอให้นาเสนอโดยดาเนินเช่นเดียวกับการนาเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยโดยนาเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบและเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์มสมอ.08 ภายใน 30 วัน
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บทที่ 3
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน6
องค์ประกอบได้แก่
องค์ประกอบที่1การกากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่2บัณฑิต
องค์ประกอบที่3นักศึกษา
องค์ประกอบที่4อาจารย์
องค์ประกอบที่5หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่6สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
องค์ประกอบที่1การกากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมี 1ตัวบ่งชี้จานวนเกณฑ์
ขึ้นอยู่กับระดับปริญญาหากผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น
“ไม่ได้
มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์ ” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดาเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนดและจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่2 – 6ดังแสดงตามภาพ
ต่อไปนี้
ผลการประเมิน

ผ่านองค์ประกอบที่ 1

ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1
คะแนนระดับหลักสูตร = 0

ประเมินองค์ประกอบที่ 2 – 6
คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ยของ
ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 – 6
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ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า
คะแนนระดับหลักสูตร = 0 หมายถึงหลักสูตรไม่
1ได้มาตรฐาน
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึงหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพ
ตามคะแนนที่ได้
แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่1 (การกากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
ตนเองประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2ถึงองค์ประกอบที่ 6ด้วยเพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเองโดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยนาเข้ากระบวนการผลลัพธ์และรายองค์ประกอบโดยไม่ต้อง
รายงานระดับคะแนนเฉลี่ยเพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2ถึงองค์ประกอบที่ 6เกี่ยวกับ
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไปแสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์
คะแนน จานวน
ประกอบ
ผ่าน ตัวบ่งชี้
ที่

2

3

3

4
5
6
รวม

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 – 6

1
2

3

I

P

O

3.1,
3.2,3.3
4.1,
4.2,4.3

-

2.1, 2.2

-

-

-

-

4

5.1

1
13

7

5.2,
5.3, 5.4
6.1
4

ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
คะแนน
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
เฉลี่ย
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

2

ผลการประเมิน
หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบในการประกัน
ตัวบ่งชี้
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
คุณภาพหลักสูตร
ดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ มาตรฐานหลักสูตร
กาหนด โดย สกอ.
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
2.2 การได้งานทาหรือ
- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ผลงานวิจัยของผู้สาเร็จ
ประกอบอาชีพอิสระ
การศึกษา
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษา
นักศึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนา
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร

5. หลักสูตรการเรียน
การสอนการประเมิน
ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
- จานวนบทความของอาจารย์ประจา
หลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรข้อมูลที่ใช้
ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
- การพิจารณากาหนดผู้สอน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน - การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดทา มคอ.3 และ มคอ.4
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ
ในระดับปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร

ตัวบ่งชี้
5.3 การประเมินผู้เรียน

5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจา
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักสาคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติโดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดย
ได้จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆพ.ศ. 2548 เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐาน
การศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดาเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรพ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ดังกล่าว
ในการควบคุมกากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อพ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวโดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะ
พิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 ข้อโดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1. จานวนอาจารย์
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอด
ประจาหลักสูตร
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
หมายเหตุ
บันทึกข้อความที่ศธ 0506(2)/ว569ลงวันที่ 18 เมย. 2549 กาหนดว่า
- อาจารย์ประจาสามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ( Multidisciplinary)ได้อีก 1
หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจาอยู่แล้ว
- อาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1หลักสูตร
บันทึกข้อความที่ศธ 0506(4)/ว254ลงวันที่ 11 มีค. 2557 กาหนดว่า
- กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพกาหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า
3คนให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตรโดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน
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เกณฑ์การประเมิน
2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน

ปริญญาตรี
คุณวุฒิระดับ ปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่า ผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน
-

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน

คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือดารง
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จานวนอย่างน้อย 3 คน
1.อาจารย์ประจาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันมีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและ
2. มีประสบการณ์ด้านการ
สอนและ
3. มีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

-

คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จานวนอย่างน้อย 3 คน
1.อาจารย์ประจาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและ
2. มีประสบการณ์ด้านการ
สอนและ
3. มีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

หมายเหตุ
หลักสูตรปริญญาโทตามบันทึกข้อความที่ศธ 0504(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555 กาหนดว่าให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากสาเร็จการศึกษาทั้งนี้
ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่เริ่มสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอกและ
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกได้
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ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
5. คุณสมบัติของ
1. เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก หรือดารง
อาจารย์ที่ปรึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รองศาสตราจารย์ ใน
วิทยานิพนธ์หลักและ
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
ค้นคว้าอิสระ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
หมายเหตุ
การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการดังนี้
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรซึ่งเกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ
กลับเข้ามาทางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคือมีสัญญาจ้างที่ให้
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการกาหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจนอาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ผู้สอนได้
2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน ” สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาสาเร็จ
การศึกษาหากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ
6. คุณสมบัติของ
1. เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
อาจารย์ที่ปรึกษา
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่า
วิทยานิพนธ์ร่วม
กว่า รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
(ถ้ามี)
สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
หมายเหตุ
แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ .ศ.2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะหมายถึงบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดีซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการหรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันโดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นบุคลากรประจาในสถาบันเท่านั้นส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบุคลากรประจาในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆเป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น
เทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ 9 ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอนที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอกหรือไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆไปโดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาและต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย
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7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

ปริญญาตรี
-

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อาจารย์ประจาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันที่มีคุณวุฒิ ปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่า รองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการ
ทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
8. การตีพิมพ์เผยแพร่
(เฉพาะแผนกเท่านั้น) ต้อง วารสารหรือสิ่งพิมพ์
ผลงานของผู้สาเร็จ
เป็นรายงานสืบเนื่องฉบับ วิชาการที่มีกรรมการ
การศึกษา
เต็มในการประชุมทาง
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง
วิชาการ(proceedings)
(peer review) ซึ่งอยู่ใน
หรือวารสารหรือสิ่งพิมพ์ รูปแบบเอกสารหรือสื่อ
วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
เอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทน
การตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้โดยพิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไม่ใช่ปีที่ขอจด
9. ภาระงานอาจารย์ที่
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา
และการค้นคว้าอิสระ
5 คน
5 คน
ในระดับบัณฑิตศึกษา
การค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา
15 คน
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2
ประเภทให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์
1 คนเทียบกับนักศึกษาที่
ค้นคว้าอิสระ 3 คน
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ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หมายเหตุ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ .ศ. 2548 ข้อ 10 กาหนด
ว่าอาจารย์ประจา 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คนหากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศักยภาพพร้อมที่
จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คนให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คนเพื่อสนับสนุน
นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัยรวมทั้งผู้ที่ดาเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่าง
ต่อเนื่องในการผลิตผลงาน
10.อาจารย์ที่ปรึกษา
ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่
วิทยานิพนธ์และการ
ประเมิน
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
หมายเหตุ เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างสม่าเสมอ
11.การปรับปรุงหลักสูตร ต้องไม่เกิน 5 ปี
ต้องไม่เกิน 5 ปี
ตามรอบระยะเวลาที่ (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ /ให้ความเห็นชอบโดย
กาหนด
อนุมัติ /ให้ความเห็นชอบโดย สภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
สภามหาวิทยาลัย /สถาบัน
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่
6)
หมายเหตุสาหรับหลักสูตร 5
ปีประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ
หลักสูตร 6ปีประกาศใช้ในปี
ที่ 8)
12. การดาเนินงานให้
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อ
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การดาเนินงานให้เป็นไป
ดาเนินงานเพื่อการ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอน
ประกันคุณภาพหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของตัวบ่งชี้ 1.1 ในองค์ประกอบที่
ละการเรียนการสอนตาม 1 การกากับมาตรฐาน มาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การกากับมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องใหม่เกณฑ์
การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กาหนดไว้เป็น
“ผ่าน”และ“ไม่ผ่าน”หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่า
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานและผลเป็น“ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็นศูนย์)
หลักฐานเอกสารองที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่สกอ. ประทับตรารับทราบ
2. หนังสือนาที่สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบให้มีหนังสือนาส่งสกอ. หรือหนังสือส่งคืนจากสกอ. และ
รายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนดบัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจมีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลกมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกากับและส่งเสริมการ
ดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาได้จัดทามาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตเช่นเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อมุ่งเน้นเปูาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคมชุมชนรวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร
คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้การมีงานทาและคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา
และผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
กาหนดไว้ในมคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตใน
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

ข้อมูลประกอบ
จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอก
เวลาในสาขานั้นๆที่ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่
สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นการนับการมีงานทานับกรณีการ
ทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้การคานวณร้อยละของ
ผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยน
งานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปีเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคานวณ
1. คานวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีตามสูตร
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
X 100
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
การคานวณค่าร้อยละนี้ไม่นาบัณฑิตที่ศึกษาต่อเกณฑ์ทหารอุปสมบทและบัณฑิตที่มีงานทาแล้วแต่
ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
100

X5

หมายเหตุ : จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้าคิดอย่างเป็นระบบวิจัยเพื่อหา
คาตอบที่มีความน่าเชื่อถือผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถ
ในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการ
ประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษาตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท
X 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
X5
40

กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.10
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.20
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ก .พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
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ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.80
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก .พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ .ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ก .พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
-บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้วสามารถนาไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ
ประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูง จะต้องมีการค้นคว้าคิด
อย่างเป็นระบบวิจัยเพื่อหาคาตอบที่มีความน่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวล
ความรู้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนาเผยแพร่ให้
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษาตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
X 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษา
คะแนนที่ได้ =
X5
40
กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ก .พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
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ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.80
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก .พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ .ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ก .พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
-บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้วสามารถนาไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ
ประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ความสาเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งคือนักศึกษาระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาและการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆเพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามี
ทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลักได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก
(core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี
(information, media, and technology skills)
ทักษะสาคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมากคือ
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical
thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) การ
สื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration)
2) กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills)
ประกอบด้วยการรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ ICT (ICT
literacy) และ
3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและ
ยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and selfdirection) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความ
รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้นาและรับผิดชอบ
ต่อสังคม (leadership and social responsibility)
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษาเริ่มดาเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้กระบวนการดาเนินการดังกล่าวให้
พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

34

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสาเร็จ
แต่ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตรซึ่งจาเป็นต้องมีการกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษา
ที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรการกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใสชัดเจน
และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตรมีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูลหรือวิธีการ
คัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญาสุขภาพกายและจิตความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
-การรับนักศึกษา
-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
0 - ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่มีแนวคิดในการกากับติดตามและปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน
1 -มีระบบมีกลไก
-ไม่มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
2 -มีระบบมีกลไก
-มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
-มีการประเมินกระบวนการ
-ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการ
3 -มีระบบมีกลไก
-มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
-มีการประเมินกระบวนการ
-มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
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ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
4 -มีระบบมีกลไก
-มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
-มีการประเมินกระบวนการ
-มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
-มีการเรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA มากกว่าหนึ่งรอบหรือมีการจัดการความรู้ใน
กระบวนการดาเนินงาน
5 -มีระบบมีกลไก
-มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
-มีการประเมินกระบวนการ
-มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
-มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีการเทียบเคียงกับหลักสูตรเดียวกันในกลุ่มสถาบันเดียวกันที่
เหมาะสมหรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ ในช่วงปีแรกของการศึกษาต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียม
ความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษาเพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข
อัตราการลาออกกลางคันน้อยในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบ
ต่างๆทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ
มีการวางระบบการดูแลให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรีโทเอก) ระบบการปูองกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษาเพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กาหนดรวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
0
- ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่มีแนวคิดในการกากับติดตามและปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน
1
-มีระบบมีกลไก
-ไม่มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
2
-มีระบบมีกลไก
-มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
-มีการประเมินกระบวนการ
-ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
3
-มีระบบมีกลไก
-มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
-มีการประเมินกระบวนการ
-มีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการประเมิน
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ระดับ
4

5

เกณฑ์การพิจารณา
-มีระบบมีกลไก
-มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
-มีการประเมินกระบวนการ
-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
-มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
-มีระบบมีกลไก
-มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
-มีการประเมินกระบวนการ
-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
-มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
-มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการประกันคุณภาพควรทาให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียนมีอัตราการ
คงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูงอัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูงและนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบาย
กระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- การคงอยู่
- การสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา
0
- ไม่มีการรายงานผลการดาเนินงาน
1
- มีการรายงานผลการดาเนินงานในบางเรื่อง
2
- มีการรายงานผลการดาเนินงานครบทุกเรื่องตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้
3
- มีการรายงานผลการดาเนินงานครบทุกเรื่องตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้
- มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง
4
- มีการรายงานผลการดาเนินงานครบทุกเรื่องตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้
- มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
5
- มีการรายงานผลการดาเนินงานครบทุกเรื่องตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้
- มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
- มีผลการดาเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผล
การดาเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง

39

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
อาจารย์เป็นปัจจัยปูอนที่สาคัญของการผลิตบัณฑิตผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสมมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบทปรัชญา
วิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตรและมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตาม
วิชาชีพผู้บริหารต้องมีการกาหนดนโยบายแผนระยะยาวและกิจกรรมการดาเนินงานตลอดจนการกากับดูแล
และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์เป็นการดาเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและ
ทรัพยากรเพื่อให้อัตรากาลังอาจารย์มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรมีจานวน
อาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต
อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษาตาแหน่งทางวิชาการและความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง
องค์ประกอบด้านอาจารย์เริ่มดาเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์คุณภาพอาจารย์และ
ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ต้องกาหนดเกณฑ์
คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตรมีกลไกการคัดเลือก
อาจารย์ที่เหมาะสมโปร่งใสนอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์โดยการกาหนดนโยบายแผนระยะยาวเพื่อ
ให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีการวางแผนและการลงทุน
งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดาเนินงานตลอดจนการกากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของ
อาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
0 - ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่มีแนวคิดในการกากับติดตามและปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน
1 -มีระบบมีกลไก
-ไม่มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
2 -มีระบบมีกลไก
-มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
-มีการประเมินกระบวนการ
-ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
3 -มีระบบมีกลไก
-มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
-มีการประเมินกระบวนการ
-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
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ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
4 -มีระบบมีกลไก
-มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
-มีการประเมินกระบวนการ
-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
-มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
5 -มีระบบมีกลไก
-มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
-มีการประเมินกระบวนการ
-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
-มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
-มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทาให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
และเพียงพอโดยทาให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการและมีประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษาตาแหน่งทางวิชาการและความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย
-ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
-ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
-ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
-จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือ
จุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป
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สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
X 100
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คะแนนที่ได้ =
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5

X 100

หมายเหตุ
คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้นทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่
เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปใช้
ในการเรียนการสอนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 80 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 100
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สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
X 100
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คะแนนที่ได้ =
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X 100

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศผลงานวิชาการอยู่ใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตรหรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้วรวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆโดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
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สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
X 100
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X 100

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ก .พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30
วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ก .พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ในBeall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
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ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
1.00
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการพ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้
ค่า
ระดับคุณภาพ
น้าหนัก
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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3 คน

จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษาเป็นหลักสูตรที่สาคัญ
และเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศดังนั้นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิงย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทาวิจัยมี
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงแสดงให้เห็น
ว่ามีการนาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นจานวนบทความ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงาน
และได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ
การคานวณตัวบ่งชี้นี้ให้เปรียบเทียบจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไปรวมทั้งการ
อ้างอิงตนเองที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกนั้นโดยนาเสนอในรูปสัดส่วนทั้งนี้พิจารณาผลการดาเนินงาน
5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทินซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป
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สูตรการคานวณ
1. อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร =
จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คะแนนที่ได้ =
อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X 100

ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ถ้าอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีจานวน 5 คนโดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553 – 2557 (ค.ศ. 2010 – 2014) ซึ่งดาเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของหลักสูตร ใน พ.. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้
- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010 – 2014
เท่ากับ 15 บทความ และจานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ
- ในจานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง และมี
บทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง
ดังนั้น อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร =
จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
นามาคานวณคะแนน =

2.0
X5
2.5

= 2.0

49

=

8+2
5

=

10
5

= 2.0

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ผลที่เกิดกับอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพต้องนาไปสู่การมีอัตรากาลังอาจารย์ที่มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่
รับเข้าในหลักสูตรอัตราคงอยู่ของอาจารย์สูงและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- การคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
ระดับ
0
1
2
3
4
5

เกณฑ์การพิจารณา
- ไม่มีการรายงานผลการดาเนินงาน
-มีการรายงานผลการดาเนินงานในบางเรื่อง
-มีการรายงานผลการดาเนินงานครบทุกเรื่องตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้
-มีการรายงานผลการดาเนินงานครบทุกเรื่องตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้
- มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง
-มีการรายงานผลการดาเนินงานครบทุกเรื่องตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้
- มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
-มีการรายงานผลการดาเนินงานครบทุกเรื่องตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้
- มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
- มีผลการดาเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลงานโดดเด่นอย่างแท้จริง
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปีแต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ใน
การบริหารจัดการ 3 ด้านที่สาคัญคือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียนระบบประกันคุณภาพในการดาเนินการหลักสูตร
ประกอบด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการกาหนด
รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งการวางระบบ
ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญและส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปีแต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกากับการจัดทารายวิชาต่างๆให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชา
ต่างๆทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญโดยสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน
ทั้งนี้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีการควบคุมมาตรฐานของหัวข้อวิทยานิพ/การค้
นธ์ นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับ
ลักษณะและระดับของหลักสูตรโดยปริญญาโทเน้นความสามารถในการทาวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกเน้น
ความสามารถในการใช้การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมด
ซึ่งทาให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
0 - ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไกล
- ไม่มีแนวคิดในการกากับติดตามและปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน
1 - มีระบบมีกลไก
- ไม่มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
2 - มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
3 - มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
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ระดับ
4 5 -

เกณฑ์การพิจารณา
มีระบบ มีกลไก
มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม
มีระบบ มีกลไก
มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
หลักสูตรต้องให้ความสาคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยคานึงถึงความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆเพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริงทั้งนี้หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระและลักษณะของนักศึกษาให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้า
อิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระการสอบปูองกันและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยจนสาเร็จการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนสาหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่กาหนดและได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิคุณธรรมจริยธรรมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ทักษะการทางานแบบมีส่วนร่วมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯการ
เรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยีและทาให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ผู้สอนมี
หน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งนี้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐานการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นต้น
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- การพิจารณากาหนดผู้สอน
- การกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทามคอ.3 และมคอ.4
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
- การช่วยเหลือกากับติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมด ที่
ทาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเปูาหมาย

54

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
0 - ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไกล
- ไม่มีแนวคิดในการกากับติดตามและปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน
1 - มีระบบมีกลไก
- ไม่มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
2 - มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
3 - มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
4 - มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม
5 - มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
- มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

55

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือการประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
(assessment for learning) การประเมินที่ทาให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็นและมีการนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(assessment of
learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลังคือเน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรก
ด้วยทั้งนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดเกณฑ์การประเมินวิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีการกากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมินที่
สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลปูอนกลับ
(feedback) ที่ทาให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อน
ระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาสาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการวาง
ระบบประเมินวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
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เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
0 - ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไกล
- ไม่มีแนวคิดในการกากับติดตามและปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน
1 - มีระบบมีกลไก
- ไม่มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
2 - มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
3 - มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
4 - มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม
5 - มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
- มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรหมายถึงร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร(มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ดาเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานประจาปีในแบบ
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร(มคอ.7)
เกณฑ์การประเมิน
- มีการดาเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 0
- มีการดาเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50
- มีการดาเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.00
- มีการดาเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 4.50มีการดาเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มี
ค่าคะแนนเท่ากับ 4.75
- มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในการดาเนินการบริหารหลักสูตรจะต้องมีปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่ง
ประกอบด้วยความพร้อมทางกายภาพความพร้อมด้านอุปกรณ์ความพร้อมด้านเทคโนโลยีความพร้อมด้านการ
ให้บริการเช่นห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องทาวิจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องสมุดการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศคอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆรวมทั้งการบารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการได้แก่ความพร้อมทางกายภาพเช่น
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่นอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องสมุดหนังสือตาราสิ่งพิมพ์วารสาร
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นแหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯลฯสิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมี
คุณภาพพร้อมใช้งานทันสมัยโดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล
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เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
0 - ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไกล
- ไม่มีแนวคิดในการกากับติดตามและปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน
1 - มีระบบมีกลไก
- ไม่มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
2 - มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
3 - มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
4 - มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม
5 - มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
- มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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บทที่ 4
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคณะ
ระดับคณะประกอบด้วยผลการดาเนินงานระดับหลักสูตรและเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับ
คณะจานวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ดังนี้
องค์ประกอบในการ
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์พิจารณา
ประกันคุณภาพคณะ
1. การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มี
เอก
คุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่
วิชาการ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
จานวนอาจารย์ประจา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ
และนักวิจัย
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
4. การทานุบารุงศิลปะ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
และวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
หลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญดังนั้นพันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่การกาหนดปัจจัยนาเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด
ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
จานวน 6 ตัวบ่งชี้คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตใน
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ :
- หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบไม่ต้องนา คะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้นี้แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบ
นั้นๆในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
- ในการคานวณค่าคะแนน หากหลักสูตรไม่ใช้ระบบของสกอ. ไม่ต้องนามาคานวณทั้งตัวตั้งและตัวหาร
- ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดดาเนินการแล้วแต่ยังมีนักศึกษาคงค้าง
อยู)่ ให้นามาคานวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้
คะแนนเต็ม5

X 100

หมายเหตุ :
- คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้นทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่
เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- การนับจานวนอาจารย์ประจาให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อใน
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อ
นาไปใช้ในการเรียนการสอนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มขและค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มค1 และง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
X 100
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งสาหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือสัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนรวมทั้งมีความเชื่อมโยง
ไปสู่การวางแผนต่างๆเช่นการวางแผนอัตรากาลังภาระงานอาจารย์เปูาหมายการผลิตบัณฑิตดังนั้น คณะจึงควร
มีจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงไม่เกินจานวนเหมาะสม
เกณฑ์การประเมิน
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกาหนดเป็น
คะแนน 5
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ คานวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน และนาค่าความแตกต่างมา
พิจารณาดังนี้
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ 20 กาหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ(หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม– ถอน) โดยมีสูตรการคานวณดังนี้
SCH = Σnici
เมื่อ ni= จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณดังนี้
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =

จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ
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การปรับจานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรีเพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจา
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
3. วิศวกรรมศาสตร์
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
5. เกษตรปุาไม้และประมง
6. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์บัญชีการจัดการการท่องเที่ยวเศรษฐศาสตร์
7. นิติศาสตร์
8. ครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์
9. ศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
10. สังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์

สัดส่วนจานวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
8:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1
50:1
30:1
8:1
25:1

สูตรการคานวณ
1) คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง - สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ0 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
66

X 100

2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ =

(ค่าร้อยละที่คานวณได้จาก 2.3)
4

5–

ตัวอย่างการคานวณ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ = 24
24 – 25
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =
X100 = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน
25

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ = 32
32 – 25
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =
X100 = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน
25

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ = 28
28 – 25
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =
X100 = ร้อยละ 12
25

คะแนน =

5–

(12)
4

=5–3

= 2 คะแนน

หมายเหตุ :
-การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวิชาชีพกาหนดสัดส่วนจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจาไม่ตรง
กับสัดส่วนที่กาหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ให้
สถาบันอุดมศึกษายึดตามสัดส่วนที่สภาวิชาชีพกาหนด
- กรณีที่คณะมีหลายกลุ่มสาขา ต้องแยกอาจารย์ประจาว่าอยู่กลุ่มสาขาใดก่อนนามาหาค่าคะแนนของ
แต่ละกลุ่ม แล้วนามาคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะควรจัดบริการด้านต่างๆให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อการ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะตั้งแต่การให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิตจัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการเช่นทุนกู้ยืมการศึกษาแหล่งทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหา
งานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าโดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้
ความสาคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆอย่างเหมาะสมและครบถ้วนกิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญาสังคมอารมณ์ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมโดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะสถาบันและสภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติมตลอดจนสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและนาหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการให้ครบถ้วนประกอบด้วย
(1) คุณธรรมจริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษ ะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการมีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผล
การประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละสถาบันอย่างไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบันดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดาเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์การวิจัยจะ
ประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์จาเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการคือ 1) สถาบันต้องมี
แผนการวิจัยมีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
2)
คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจ
ด้านอื่นๆของสถาบันและ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง
ตัวบ่งชี้จานวน 3 ตัวบ่งชี้คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ทั้ง
การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากรส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคลทรัพยากร
การเงินเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม
ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์
ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์
เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัด
แสดงงานสร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดชองตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาคือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยัง
เป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะโดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มค1 และ ง จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
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สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย =
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ
ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม่มี
หลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์ประจาหรือนักวิจัยแต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศผลงานทางวิชาการอยู่ใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้วโดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มขและค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มค1 และง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
X 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดให้ X 5
เป็นคะแนนเต็ม 5

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.2
0.4

0.6
0.8

ระดับคุณภาพ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ในBeall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
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ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
1.0
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก
.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่างๆตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมโดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหน่วยงานอิสระหน่วยงานสาธารณะชุมชนและสังคมโดยกว้างรูปแบบการให้บริการทาง
วิชาการมีความหลากหลายเช่นการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้
คาปรึกษาให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่างๆหรือเพื่อชี้แนะสังคมการ
ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้วสถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆคือเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็น
แหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้จานวน 1 ตัวบ่งชี้คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคณะควรคานึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายนามาจัดทาแผนบริการวิชาการ
ประจาปีทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่
ชุมชนโดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการและนามาจัดทาเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้
วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1และนาเสนอ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพโดย
อาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละสถาบันและมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจ
อื่นๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานพัฒนาเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้จานวน 1 ตัวบ่งชี้คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบายแผนงานโครงสร้างและการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 – 7 ข้อ

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการ
กากับดูแลการทางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆให้มี
คุณภาพเช่นทรัพยากรบุคคลระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงการบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมดฯลฯเพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่กาหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้จานวน 2 ตัวบ่งชี้คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
กระบวนการ

ชนิดของตัวบ่งชี้
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการดาเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องดาเนินงานผ่านคณะ
ดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ
เปูาหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั10
้ง ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
7.ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 – 4 ข้อ
5 – 6 ข้อ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
อธิบายตัวบ่งชี้
บทบาทหน้าที่ของคณะในการกากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการดาเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพื่อให้สามารถส่งเสริม
สนับสนุนกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ภาคผนวก 1
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การรับนักศึกษา
1
การกาหนดเปูาหมายจานวนรับนักศึกษาคานึงความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจาที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ )
2
เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิด
สอนและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตรประเภทหลักสูตรปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและ
หลักสูตรผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา
ภาษาต่างประเทศคุณสมบัติเฉพาะอื่นฯลฯ)
3
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษากระบวนการรับนักศึกษาและเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสมเชื่อถือได้โปร่งใสเปิดเผยและเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน
4
นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรมีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตรใฝุรู้ใฝุเรียนมีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิตมีเวลาเรียนเพียงพอ
5
ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรับและมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไขนักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่าเพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสาเร็จการศึกษา
6
การกาหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติ
ของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
และคุณสมบัติพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย
7
กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร)
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2
การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
1
การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษามีการควบคุมกากับให้จานวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)
3
การแนะนาการลงทะเบียนเรียนโดยคานึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา
4
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษาการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
การพัฒนานักศึกษา (ผลการเรียนลักษณะนักศึกษาจุดแข็งจุดอ่อน)
5
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ
ด้านอื่นๆ
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6

การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ามีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคันหรือสาเร็จการศึกษาช้าฯลฯ)
7
ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
8
บัณฑิตศึกษาการกาหนดเวลาให้คาปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คาปรึกษา
การทา
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
9
สถาบันจัดงบประมาณทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอและครอบคลุมทุก
ประเภทกิจกรรม
10
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่
สนองความต้องการของนักศึกษา
11
การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
12
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการศิลปะและวัฒนธรรมฯลฯ
13
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT
literacy,scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills
14
การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน
15
การสนับสนุนทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจากัด
16
หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเช่นนักกีฬาต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้ได้สาระความรู้ทักษะที่สอดคล้องกับเปูาหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
17
การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศมี Visiting Professors ที่มา
ช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษาและการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3
1
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร
2
อัตราการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
3
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา
4
บัณฑิตศึกษานักศึกษามีความรู้ทักษะการแสวงหาความรู้การสร้างความรู้ด้วยตนเองมีศักยภาพ
การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง
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แนวทางการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบการรับอาจารย์ใหม่
1
การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2
การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญรวมทั้งมีการพัฒนา
อาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งอาจารย์ในหลักสูตรสามารถ
ส่งเสริมการทางานตามความชานาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3
อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษาตาแหน่งทางวิชาการและประสบการณ์ในจานวนที่ไม่
ต่ากว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสกอ.
ระบบการบริหารอาจารย์
4
สถาบันต้องมีการจัดสรรหรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิตาแหน่งทาง
วิชาการตามเปูาหมายที่กาหนด
5
ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้าน
อัตรากาลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาต้องมีแผนการบริหารอาจารย์
ประจาหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจาคณะ)
6
สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกาลังคนที่มีประสิทธิภาพสามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คง
อยู่กับสถาบันลดอัตราการลาออกหรือการย้ายงานแผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วยแผน
อัตรากาลังแผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่แผนธารงรักษาแผนการหาตาแหน่งทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุอื่นๆตามบริบท
7
ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกาหนดสถาบัน
ต้องมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจากัดอย่างเป็นระบบ
8
มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารกรณีมีอาจารย์ส่วนเกินกรณีมีอาจารย์ขาดแคลนกรณีมี
อาจารย์สมดุลกับภาระงานเพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่และมีแผนบริหารความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา
9
การกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างชัดเจน
10
การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิความรู้ความสามารถและประสบการณ์
11
ระบบการกาหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
12
ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
13
ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน
14
ระบบการยกย่องและธารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
15
สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
16
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่
สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต
17
การควบคุมกากับส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
18
การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร
19
การส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจานวนอาจารย์ที่มีการทา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)
20
การประเมินการสอนของอาจารย์และนาผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอน
ของอาจารย์
21
อาจารย์อาวุโสหรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่นมีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ใน
สาขา/หลักสูตร
22
บัณฑิตศึกษาให้ความสาคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่า
กาลังคนในหลักสูตรปริญญาตรีโดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถ
ด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ผลที่เกิดกับอาจารย์
1
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
3
จานวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1
หลักสูตรมีการกาหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้
ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2
เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลามีการเปิดวิชาใหม่ให้
นักศึกษาได้เรียน
3
หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจนทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
4
คาอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชาจานวนหน่วยกิตและมีเนื้อหาที่ครบคลุม
กว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียนมีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้นมีความต่อเนื่องเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันระหว่างวิชาและมีการสังเคราะห์การเรียนรู้
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5

เนื้อหาที่กาหนดในรายวิชาไม่มีความซ้าซ้อนกลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันเหมาะสมกับ
ระดับการศึกษาของหลักสูตร
6
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดในรายวิชาและหลักสูตร
7
การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กาหนดในคาอธิบายรายวิชาครบถ้วน
8
การเปิดรายวิชามีลาดับก่อนหลังที่เหมาะสมเอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อ
ยอด
9
การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสาเร็จได้ทันตามเวลาที่กาหนด
ในหลักสูตร
10
การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษาทันสมัยและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน
11
การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบันการศึกษาปกติหรือ
การศึกษาทางไกลมีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระเปูาหมายการเรียนรู้วิธีการจัดการเรียน
การสอนการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
12
การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎีการปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น
วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการดารงชีวิต
13
หากมีการโอนหน่วยกิตต้องให้ความสาคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระ
ที่กาหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุมครบถ้วน
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
14
เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อนมีจุดเน้น
15
การควบคุมกากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความ
ต้องการของสังคม
16
หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญาวิสัยทัศน์ของหลักสูตรและสอดคล้องกับ
ระดับของหลักสูตร
17
หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกมีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับ
ปริญญาโท
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2
การวางระบบผู้สอน
1
ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอนมีความรู้และความชานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน
(คานึงถึงสาขาวิชาประสบการณ์ทางานผลงานวิชาการของผู้สอน)
2
หลักสูตรกาหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชานาญหลากหลายเพื่อให้มีโอกาส
ได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละ
หลักสูตรนักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา)
3
มีการกากับมาตรฐานการทาประมวลการสอน (มคอ.3 และมคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้าน
เนื้อหากิจกรรมการเรียนการวัดและประเมินผลเหมาะสม
4
การกากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทาประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) ทุกรายวิชา
แจกนักศึกษาและมีการกากับให้ดาเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา
5
นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบันหรือระบบปกติ/ระบบทางไกลต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่
มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกันมีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่
ปรึกษาเท่าเทียมกัน
6
หากมีการกาหนดให้มี TA, RA ช่วยสอนต้องได้รับการฝึกอบรมการให้คาแนะนาและการปรับปรุง
พัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
7
หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอมีคุณสมบัติด้านความรู้ประสบการณ์เวลาใน
การให้คาปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา
8
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์คานึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่
เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติโดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะ
ควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา
9
มีการควบคุมกากับจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สกอ.
กาหนด
10
มีการกากับให้อาจารย์พิเศษที่มาทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการเรียนการสอน
11
การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
12
การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
13
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผู้ประกอบการการศึกษาดูงานฯลฯ
14
การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่นความรู้พื้นฐานที่จาเป็นต้องมี
ก่อนเข้าโปรแกรมภาษาอังกฤษฯลฯ)
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15

การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การ
เรียนรู/้ การทางาน/การประกอบอาชีพ
16
การส่งเสริมความสามารถพิเศษคุณลักษณะที่เอื้อต่อการทางาน (ความรับผิดชอบทักษะการ
สื่อสารการพูดฟังอ่านเขียนทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหาฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทางเช่นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning)
17
การเตรียมความพร้อมด้านการทางาน/การประกอบอาชีพ
(กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทา/การเผยแพร่ผลงาน)
18
การสอนแบบเน้นการปฏิบัติการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการการศึกษาดูงาน
19
มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
20
การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น online
learning
21
การส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจานวนอาจารย์ที่มีการทา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)
22
มีการประเมินการสอนของอาจารย์และนาผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการ
สอนของอาจารย์
23
อาจารย์อาวุโสหรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่นมีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ใน
สาขา/หลักสูตร
24
การควบคุมกากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
25
การนากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา
26
การนากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา
27
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ
(ถ้ามี)
28
ระบบการกากับติดตามความก้าวหน้าในการทาโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา
(ถ้ามี)
29
มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
30
มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ

90

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
31
การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเฉพาะการ
สอนที่เน้นปัญหาเป็นฐานการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
32
มีระบบกากับการทางานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ให้ความสาคัญกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของ
อาจารย์
33
มีระบบการกากับติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
34
หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา
35
มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อย
หนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา
36
มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก
37
มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสาคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม
ฐานข้อมูลที่สกอ. รับรองและการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
38
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัยปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปัญหาของวารสารที่
ไม่มีคุณภาพ
39
การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทาข้อเสนอโครงการที่มี
โอกาสได้รับทุนสนับสนุน
40
การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศมี Visiting Professors ที่มา
ช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษาและการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.3
1
การกาหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม
2
น้าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎีปฏิบัติ
สัมมนาฯลฯ)
3
การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลายเช่นข้อสอบปรนัยอัตนัยการบ้านรายงานที่มอบหมายการสอบปากเปล่าการสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษาการวัดทักษะการปฏิบัติงานฯลฯเครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงาน
จริงในการประกอบอาชีพ)
4
การกากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์
การเรียนรู้
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5

การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา
(มีการวิพากษ์ข้อสอบปรับปรุงข้อสอบสร้างข้อสอบใหม่ๆเสมอมีคลังข้อสอบข้อสอบหรือเครื่องมือ
ประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทางาน)
6
การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
7
การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (กาหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน
สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วมหรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรกมีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจนการกระจายของเกรดสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของ
นักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)
8
การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF
9
การประเมินการจัดการเรียนการสอนการประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดในมคอ. 5 มคอ. 6
และมคอ.7
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
10
การกาหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจนมีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบ
ปูองกันชัดเจน
11
ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใสตรวจสอบและสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์สาร
นิพนธ์ได้
12
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมากมีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่มร่วมสมัยมีการออกแบบ
การวิจัยที่เหมาะสมเป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพมีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดยสกอ.
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้
1
การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียนห้องปฏิบัติการสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)
2
การจัดสิ่งอานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาเช่นห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการ
เรียนรู้วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้นฯลฯเพียงพอทันสมัย
3
การจัดพื้นที่/สถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทางาน
ร่วมกัน
4
มีบริการคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
5
สาหรับการเรียนการสอนทางไกลระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพอาจารย์และ
นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
6
การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดาเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและกาหนดความ
คาดหวังสูงกว่าข้อกาหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกันทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆโดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมี
มากกว่าข้อกาหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี
7
มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทาวิจัย
8
มีห้องทางานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทาวิจัย
9
มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมในการทาวิจัย
ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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