องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

องค์ป ระกอบและตัว บ่งชี้
ของระบบการประกัน คุณ ภาพภายใน
ระดับ หลัก สูต ร
องค์ป ระกอบที่ 2-6

ตัว บ่งชี้ที่ 2.1 คุณ ภาพบัณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุด มศึก ษา
แห่งชาติ
ตัว บ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทําหรือ ผลงานวิ จ ยั ของผูส้ าํ เร็จ การศึก ษา
 ร้อ ยละของบัณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรีที่ได้งานทํา หรือ ประกอบอาชีพอิ ส ระภายใน
1 ปี
 ผลงานของนัก ศึก ษาและผูส้ าํ เร็จ การศึก ษาในระดับ ปริ ญ ญาโทที่ได้ร บั
การตีพิม พ์หรือ เผยแพร่
 ผลงานของนัก ศึก ษาและผูส้ าํ เร็จ การศึก ษาในระดับ ปริ ญ ญาเอกที่ได้ร บั
การตีพิม พ์หรือ เผยแพร่
1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

คุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุด มศึก ษาแห่ งชาติ

ผลลัพธ์

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้มีการกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสู ตรกําหนดไว้ใน มคอ.2
ซึ่งครอบคลุมผลการเรี ยนรู ้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม 2) ด้านความรู ้ 3) ด้านทักษะทางปั ญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่ งชี้นีจ้ ะเป็ นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้ บัณฑิต3

2

เกณฑ์ ก ารประเมิน
ใช้ คา่ เฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูต รการคํานวณ

ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ ด้
จากการประเมินบัณฑิต
คะแนนที่ได้ =
จํานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รบั การประเมินทัง้ หมด

ข้ อ มูล ประกอบ
จํานวนบัณฑิต ที่ร ั บ การประเมิน จากผู้ใ ช้ บ ณ
ั ฑิต จะต้ อ งไม่ น้ อ ย
กว่ าร้ อ ยละ 20 ของจํานวนบัณฑิต ที่ส าํ เร็จ การศึก ษา
4

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.2 (ปริญญาตรี ) ร้ อ ยละของบัณฑิต ปริญญาตรี
ที่ไ ด้ งานทําหรื อ ประกอบอาชีพ อิส ระภายใน
1 ปี

เกณฑ์ ก ารประเมิน

คําอธิบ ายตัวบ่ งชี ้
บัณฑิตปริ ญญาตรี ที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาใน
สาขานันๆที
้ ่ได้ งานทําหรื อมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี นบั
จากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปี การศึกษานัน้
การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริ ตทุกประเภทที่สามารถสร้ างรายได้ เข้ ามา
เป็ นประจําเพื่อเลี ้ยงชีพตนเองได้ การคํานวณร้ อ ยละของผู้ม ีงานทําของผู้ส าํ เร็จ
การศึก ษาที่ล งทะเบีย นเรี ย นในภาคพิเ ศษหรื อ ภาคนอกเวลาให้ ค าํ นวณเฉพาะ
ผู้ท่ เี ปลี่ย นงานใหม่ ห ลังสําเร็จ การศึก ษาเท่ านัน้
5

โดยการแปลงค่ าร้ อ ยละของบัณฑิต ปริญญาตรี ท่ ไี ด้ งานทําหรื อ
ประกอบอาชีพ อิส ระภายใน 1 ปี เป็ นคะแนนระหว่ าง 0 – 5
กําหนดให้ เ ป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อ ยละ 100
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ไี ด้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จํานวนบัณฑิตทีต่ อบแบบสํารวจทัง้ หมด
การคํานวณค่าร้อยละนี้ ไม่นําบัณฑิตที่ศกึ ษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทํา
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา

6

ตัว บ่งชี้ที่ 2.2 (ปริ ญ ญาโท) ผลงานของนัก ศึก ษาและ ผูส้ าํ เร็จ
การศึก ษาในระดับ ปริ ญ ญาโทที่ได้ร บั การตีพิม พ์หรือ
เผยแพร่

สูตรการคํานวณ (ต่อ)
2. แปลงค่าร้อยละที่คาํ นวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

ชนิดของตัวบ่งชี้

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ไี ด้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คะแนนที่ได้ =
100

ผลลัพธ์

คําอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็ นระบบ วิจยั เพือ่ หาคําตอบทีม่ ี
ความน่าเชื่อถือ ผูส้ าํ เร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรูเ้ พือ่ จัดทําผลงานทีแ่ สดงถึง
ความสามารถในการใช้ความรูอ้ ย่างเป็ นระบบและสามารถนําเผยแพร่ให้เป็ นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ตัวบ่งชี้น้ ี จะเป็ นการประเมินคุณภาพของผลงานของผูส้ าํ เร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของ
จํานวนบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษา

เกณฑ์การประเมิน
7

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ต่อผูส้ าํ เร็จการศึกษาเป็ นคะแนน
8
ระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป

การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ

สูต รการคํานวณ

ค่านํ้ าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี มิ พ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี มิ พ์ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี มิ พ์ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ไี ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นํ าเสนอสภาสถาบันอนุ มตั แิ ละจัดทําเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป และแจ้งให้
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รบั การจดอนุ สทิ ธิบตั ร

1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทีต่ พ
ี มิ พ์เผยแพร่ต่อผูส้ าํ เร็จการศึกษา

ตามสูตร
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทีต่ พี มิ พ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษา
และผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
x 100
จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ หมด
2. แปลงค่าร้อยละทีค่ าํ นวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทีต่ พี มิ พ์
หรือเผยแพร่ต่อผูส้ าํ เร็จการศึกษา
คะแนนทีไ่ ด้ =
40

x5

10

การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

ค่านํ้ าหนัก

ระดับคุณภาพ

0.60

- บทความที่ตพี มิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 2

0.80

- บทความที่ตพี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ไี ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนํ าเสนอสภาสถาบันอนุ มตั แิ ละจัดทําเป็ นประกาศ
ให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 1

1.00

- บทความที่ตพี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ปี รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รบั การจดสิทธิบตั ร

การส่ งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ นําเสนอ
ในการประชุมวิชาการต้ องส่ งเป็ นฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) และเมื่อได้ รับการตอบรับและ
ตีพมิ พ์แล้ ว การตีพมิ พ์ต้องตีพมิ พ์เป็ นฉบับ
สมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรู ปแบบเอกสาร หรื อสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้
11

12

 การเผยแพร่ ผลงานวิจัย ในที่ประชุ มวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจยั ในที่ประชุม

วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรื อคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผปู ้ ระเมินบทความที่
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3
หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
 การเผยแพร่ ผลงานวิจัย ในที่ประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจยั ในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการ
ประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผปู ้ ระเมินบทความที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญใน
สาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
 บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นาํ เสนอให้กองบรรณาธิ การหรื อ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็ นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่ ง
สามารถอยูใ่ นรู ปแบบเอกสารหรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้

การกําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

ค่ านํา้ หนัก
ระดับ คุณภาพ
0.20 งานสร้ างสรรค์ ท่ มี ีก ารเผยแพร่ ส่ ูสาธารณะในลัก ษณะ
ใดลัก ษณะหนึ่ง หรื อ ผ่ านสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ online
0.40 งานสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ ร ั บ การเผยแพร่ ใ นระดับ สถาบัน
0.60 งานสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ ร ั บ การเผยแพร่ ใ นระดับ ชาติ
0.80 งานสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ ร ั บ การเผยแพร่ ใ นระดับ ความ
ร่ วมมือ ระหว่ างประเทศ
1.00 งานสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ ร ั บ การเผยแพร่ ใ นระดับ ภูม ภิ าค
อาเซีย น/นานาชาติ
14
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การกําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ต่อ)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิน้ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย

(ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์

หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยทีม่ ชี ื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับใน
ตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนําไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มกี ารตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ
ประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีที่ไม่มผี ู้สําเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
15

คําอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัย
เพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้
เพื่อจัดทําผลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถในการใช้ความรูอ้ ย่างเป็นระบบและสามารถนําเผยแพร่ให้
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สาํ เร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอก
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่ ีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาํ เร็จการศึกษา เป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
16

การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ต่อผูส้ าํ เร็จการศึกษา ตามสูตร

ค่านํ้ าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี มิ พ์ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ตี พี มิ พ์ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ไี ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นํ าเสนอสภาสถาบันอนุ มตั แิ ละจัดทําเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป และแจ้งให้
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รบั การจดอนุ สทิ ธิบตั ร

ผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานทีต่ พี มิ พ์หรือเผยแพร่ของ
นักศึกษาและผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทัง้ หมด
2. แปลงค่าร้อยละทีค่ าํ นวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงาน
ทีต่ พี มิ พ์หรือเผยแพร่ต่อผูส้ าํ เร็จการศึกษา
คะแนนทีไ่ ด้ =
80
17

การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

ค่า นํ้า หนัก
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การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

ระดับ คุณ ภาพ

0.60

- บทความที่ต พี มิ พ์ ใ นวารสารวิช าการที่ป รากฏในฐานข้ อ มูล TCI กลุ่ม ที่ 2

0.80

- บทความที่ต พี มิ พ์ ใ นวารสารวิช าการระดับ นานาชาติท่ ไี ม่ อ ยู่ใ นฐานข้ อ มูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบีย บคณะกรรมการการอุด มศึก ษาว่ าด้ วย หลัก เกณฑ์ ก าร
พิจ ารณาวารสารทางวิช าการสําหรับ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิช าการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบัน นําเสนอสภาสถาบัน อนุม ัต แิ ละจัด ทําเป็ นประกาศให้ ท ราบเป็ นการทั่วไป และ
แจ้ งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับ แต่ วัน ที่อ อกประกาศ (ซึ่งไม่ อ ยู่ใ น Beall’s
list) หรือ ตีพ มิ พ์ ใ นวารสารวิช าการที่ป รากฏในฐานข้ อ มูล TCI กลุ่ม ที่ 1

1.00

- บทความที่ต พี มิ พ์ ใ นวารสารวิช าการระดับ นานาชาติท่ ปี รากฏในฐานข้ อ มูล ระดับ
นานาชาติต ามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบีย บคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่ าด้ วย
หลัก เกณฑ์ ก ารพิจ ารณาวารสารทางวิช าการสําหรับ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิช าการ
พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ไ ด้ ร ับ การจดสิท ธิบ ัต ร
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การส่ งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ นําเสนอ
ในการประชุมวิชาการต้ องส่ งเป็ นฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) และเมื่อได้ รับการตอบรับและ
ตีพมิ พ์แล้ ว การตีพมิ พ์ต้องตีพมิ พ์เป็ นฉบับ
สมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรู ปแบบเอกสาร หรื อสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้
20

การกําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

การกําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ต่อ)

ค่ านํา้ หนัก
ระดับ คุณภาพ
0.20 งานสร้ างสรรค์ ท่ มี ีก ารเผยแพร่ ส่ ูสาธารณะในลัก ษณะ
ใดลัก ษณะหนึ่ง หรื อ ผ่ านสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ online
0.40 งานสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ ร ั บ การเผยแพร่ ใ นระดับ สถาบัน
0.60 งานสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ ร ั บ การเผยแพร่ ใ นระดับ ชาติ
0.80 งานสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ ร ั บ การเผยแพร่ ใ นระดับ ความ
ร่ วมมือ ระหว่ างประเทศ
1.00 งานสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ ร ั บ การเผยแพร่ ใ นระดับ ภูม ภิ าค
อาเซีย น/นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิน้ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยทีม่ ชี ื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับใน
ตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนําไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มกี ารตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ
ประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีที่ไม่มผี ู้สําเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
21

องค์ ป ระกอบที่ 3 นัก ศึก ษา

22

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

การรั บ นัก ศึก ษา

กระบวนการ

คําอธิบ ายตัวบ่ งชี ้

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.1 การรั บ นัก ศึก ษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.2 การส่ งเสริม และพัฒนานัก ศึก ษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.3 ผลที่เ กิด กับ นัก ศึก ษา

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้ าศึกษาในหลักสูตรเป็ นปั จจัยพื ้นฐานของความสําเร็จ
แต่ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึง่ จําเป็ นต้ องมีการ
กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้ องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร
การกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ ในการคัดเลือกต้ องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้ องกับ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่ องมือที่ใช้ ในการคัดเลือก ข้ อมูล
หรื อวิธีการคัดนักศึกษาให้ ได้ นกั ศึกษาที่มีความพร้ อมทางปั ญญา สุขภาพกายและ
จิต ความมุง่ มัน่ ที่จะเรี ยน และมีเวลาเรี ยนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถสําเร็จการศึกษา
ได้ ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
23
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เกณฑ์การประเมิน

ในการรายงานการดําเนิน งานตามตัวบ่ งชีน้ ี ้ ให้ อ ธิบ าย
กระบวนการหรื อ แสดงผลการดําเนิน งานอย่ างน้ อ ยให้
ครอบคลุม ประเด็น ต่ อ ไปนี ้
 การรั บ นัก ศึก ษา
 การเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ าศึก ษา

ในการประเมิน เพื่อ ให้ ท ราบว่ าอยู่ใ นระดับ คะแนนใด ให้
พิจ ารณาในภาพรวมของผลการดําเนิน งานทัง้ หมด ที่ท าํ ให้ ไ ด้
นัก ศึก ษาที่ม ีค วามพร้ อ มที่จ ะเรี ยนในหลัก สูต ร

0
1
 ไม่มีระบบ  มีระบบ
มีกลไก
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีการนํา
 ไม่มี
ระบบ
แนวคิดใน
กลไกไปสู่
การกํากับ
การปฏิบตั ิ/
ติดตาม
ดําเนินงาน
และ
ปรับปรุง
 ไม่มี
ข้ อมูล
หลักฐาน

2
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
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4
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบตั ิ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็ น
รูปธรรม

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบตั ิ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็ นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็ น
แนวปฏิบตั ิที่ดีได้ ชดั เจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1)

• หลักสูตรควรกําหนดผลลัพธ์ที่แสดงคุณภาพที่ต้องการจาก
กระบวนการที่หลักสูตรออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดําเนินงานที่
นําไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
• มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดําเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที่
กําหนด
• หากหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ให้อธิบายว่ามีการปรับปรุง
วิธีการทํางานอย่างไร เพื่อนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (หมายเหตุ: ให้
พิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็น
ย่อย)”
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ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี้
ในช่วงปี แรกของการศึกษา ต้ องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื ้นฐานหรื อการเตรี ยมความ
พร้ อมทางการเรี ยนแก่นกั ศึกษา เพื่อให้ มีความสามารถในการเรี ยนรู้ระดับอุดมศึกษาได้
อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้ อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทังกิ
้ จกรรมในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน มี
กิจกรรมเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้
คําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริ ญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรื อ
การบริ หารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้ สามารถสําเร็จการศึกษาได้ ตามระยะเวลา
ที่หลักสูตรกําหนด รวมทังการส่
้
งเสริ มการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้ าง
โอกาสการเรี ยนรู้ที่สง่ เสริ มการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่
28
21 ให้ ได้ มาตรฐานสากล

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้นี ้ ให้ อธิบายกระบวนการหรื อ
แสดงผลการดําเนินงานอย่างน้ อยให้ ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้
• การควบคุมการดูแลการให้ คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริ ญญาตรี
• การควบคุมดูแลการให้ คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่
บัณฑิตศึกษา
• การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริ มสร้ างทักษะการ
เรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21

เกณฑ์การประเมิน
0
1
 ไม่มีระบบ  มีระบบ
มีกลไก
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีการนํา
 ไม่มี
ระบบ
แนวคิดใน
กลไกไปสู่
การกํากับ
การปฏิบตั ิ/
ติดตาม
ดําเนินงาน
และ
ปรับปรุง
 ไม่มี
ข้ อมูล
หลักฐาน

ในการประเมิน เพื่อ ให้ ท ราบว่ าอยู่ใ นระดับ คะแนนใด ให้ พ จิ ารณาใน
ภาพรวมของผลการดําเนิน งานทัง้ หมด ที่ท าํ ให้ ไ ด้ น ัก ศึก ษาเรี ย นอย่ าง
มีค วามสุข และมีท กั ษะที่จ าํ เป็ นต่ อ การประกอบอาชีพ ในอนาคต
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2
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบตั ิ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็ น
รูปธรรม

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบตั ิ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็ นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็ น
แนวปฏิบตั ิที่ดีได้ ชดั เจน
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เกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพควรทําให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการ
คงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นต่อไปนี้
 การคงอยู่
 การสําเร็จการศึกษา
 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
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0
1
2
3
4
5
 มีการรายงาน  มีการรายงาน  มีการรายงานผล
 มีการ
 ไม่มีการ  มีการ
ผลการ
การดําเนินงาน
รายงานผล
รายงานผล
ผลการ
รายงานผล
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่ องตาม
การ
การ
ดําเนินงาน
การ
ครบทุกเรื่ อง
คําอธิบายในตัวบ่งชี้
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่ อง
ดําเนินงาน
ตามคําอธิบาย
ครบทุกเรื่ อง
ในบางเรื่ อง
ตามคําอธิบาย  มีแนวโน้มผลการ
ใน
ดําเนินงานที่ดีข้ ึนในทุก
ตาม
ใน
ตัวบ่งชี้
คําอธิบายใน
ตัวบ่งชี้
เรื่ อง
 มีแนวโน้มผล  มีแนวโน้มผล  มีผลการดําเนินงานที่
ตัวบ่งชี้
การดําเนินงาน
การ
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
ที่ดีข้ ึนในบาง
ดําเนินงานที่
หลักสู ตรนั้นในสถาบัน
ดีข้ ึนในทุก
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
เรื่ อง
เรื่ อง
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผูต้ รวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็ น
ผลการดําเนินงานที่โดด
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เด่นอย่างแท้จริ ง

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

องค์ ป ระกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
การบริ หารและพัฒนาอาจารย์ เริ่ มต้ นตังแต่
้ ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้ องกําหนด
เกณฑ์คณ
ุ สมบัติอาจารย์ที่สอดคล้ องกับสภาพบริ บท ปรัชญา วิสยั ทัศน์ของสถาบัน
และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี ้ต้ องมี
ระบบการบริ หารอาจารย์ โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ ได้ อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทงเชิ
ั ้ งปริ มาณและเชิงคุณภาพที่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริ มและพัฒนา
อาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการ
ดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์

การบริหารและพัฒนาอาจารย์
คุณภาพอาจารย์
ผลที่เกิดกับอาจารย์
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ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้นี ้ ให้ อ ธิบ ายกระบวนการ
หรื อ แสดงผลการดําเนิน งานอย่ างน้ อ ยให้ ค รอบคลุม ประเด็น
ต่ อ ไปนี ้
 ระบบการรั บ และแต่ งตัง้ อาจารย์ ป ระจําหลัก สูต ร
 ระบบการบริห ารอาจารย์
 ระบบการส่ งเสริ ม และพัฒนาอาจารย์
ในการประเมิน เพื่อ ให้ ท ราบว่ าอยู่ใ นระดับ คะแนนใด ให้ พ จิ ารณาในภาพรวมของ
ผลการดําเนิน งานทัง้ หมด ที่ท าํ ให้ ห ลัก สูต รมีอ าจารย์ ท่ มี ีคุณสมบัต เิ หมาะสมทัง้
ในด้ านวุฒกิ ารศึก ษาและตําแหน่ งทางวิช าการเป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลัก สูต รอย่ างต่ อ เนื่อ ง และมีก ารส่ งเสริม ให้ ม ีก ารเพิ่ม พูน ความรู้ค วามสามารถ
ของอาจารย์ เ พื่อ สร้ างความเข้ ม แข็งทางวิช าการของหลัก สูต ร
35
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เกณฑ์การประเมิน
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 ไม่มีระบบ  มีระบบ
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กลไกไปสู่
การกํากับ
การปฏิบตั ิ/
ติดตาม
ดําเนินงาน
และ
ปรับปรุง
 ไม่มี
ข้ อมูล
หลักฐาน
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 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
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 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบตั ิ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็ น
รูปธรรม

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบตั ิ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็ นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็ น
แนวปฏิบตั ิที่ดีได้ ชดั เจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้น้ ี จะประกอบด้วย

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า

 ร้ อยละของอาจารย์ ประจําหลักสู ตรทีม่ คี ุณวุฒ ป
ิ ริญญาเอก

คําอธิบายตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทําให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมและเพียงพอ โดยทําให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต
อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

 ร้ อยละของอาจารย์ ประจําหลักสู ตรทีด่ าํ รงตําแหน่ งทาง

วิชาการ
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
 จํานวนบทความของอาจารย์ ประจําหลักสู ตรปริญญาเอกที่
ได้ รับการอ้ างอิงในฐานข้ อมูล TCI และ SCOPUS ต่ อ
จํานวนอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
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 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ตอ้ งการบุคลากรที่มคี วามรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัตพิ ันธกิจสําคัญของสถาบันใน
การผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนา
องค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ทมี่ คี ุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือ
จุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ
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เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทีก่ ําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20
ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60
ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ
100
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สู ตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอก ตามสูตร
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก
x 100
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทัง้ หมด
2. แปลงค่าร้อยละทีค่ าํ นวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก
คะแนนที่ได้ =
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก
ทีก่ าํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ
 คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการ
สําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญา
เอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคณ
ุ วุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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 ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจําหลัก สูต รที่ด าํ รง

ตําแหน่ งทางวิช าการ

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความ
รับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อ
แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
42

เกณฑ์การประเมิน

สูตรการคํานวณ

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสู ตรที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการเป็ นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสู ตรที่ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกันที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 60 ขึน้ ไป

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีด่ ํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
x 100
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด

หลักสู ตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสู ตรที่ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกันที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 80 ขึน้ ไป
หลักสู ตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสู ตรที่ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
43
และศาสตราจารย์รวมกันที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีด่ ํารงตําแหน่งทางวิชาการ
x5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีด่ ํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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เกณฑ์การประเมิน

 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาํ คัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําได้สร้างสรรค์
ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิง
วิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจด
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สงั คมทีผ่ า่ นการประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้ดําเนินการ ตํารา
หรือหนังสือทีใ่ ช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้
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ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
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การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ

สูตรการคํานวณ
1.คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตามสูตร
ผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร
x 100
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทัง้ หมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คาํ นวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร
x5
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีก่ าํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5
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ค่ านํา้ หนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 - บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ทตี่ พี มิ พ์ในรายงานสื บเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40 - บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ทตี่ พี มิ พ์ในรายงานสื บเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรื อในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติทไี่ ม่ อยู่ในฐานข้ อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ าด้ วย หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสํ าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่ สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมตั แิ ละจัดทําเป็ นประกาศให้ ทราบเป็ นการทัว่ ไป และแจ้ งให้
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่ วนั ทีอ่ อกประกาศ
- ผลงานทีไ่ ด้ รับการจดอนุสิทธิบตั ร
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การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

ค่ านํา้ หนัก

การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

ระดับคุณภาพ

0.60

- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏใน
ฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80

- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติทไี่ ม่ อยู่ในฐานข้ อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ าด้ วย หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสํ าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่ สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมตั แิ ละจัดทําเป็ นประกาศให้ ทราบเป็ นการทัว่ ไป
และแจ้ งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่ วนั ทีอ่ อกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรื อตีพ มิ พ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้ อมูล TCI
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กลุ่มที่ 1

ค่ านํา้ หนัก
ระดับคุณภาพ
1.00 - บทความวิจัยหรื อบทความวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏใน
ฐานข้ อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่ า
ด้ วย หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสํ าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556
- ผลงานที่ได้ รับการจดสิ ทธิบัตร
- ผลงานทางวิชาการรับใช้ สังคมที่ได้ รับการประเมินผ่ านเกณฑ์ การขอตําแหน่ งทางวิชาการแล้ ว
- ผลงานวิจัยที่หน่ วยงานหรื อองค์ กรระดับชาติว่าจ้ างให้ ดาํ เนินการ
- ผลงานค้ นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้ รับการจดทะเบียน
- ตําราหรื อหนังสื อหรื องานแปลที่ได้ รับการประเมินผ่ านเกณฑ์ การขอตําแหน่ งทางวิชาการแล้ ว
- ตําราหรื อหนังสื อหรื องานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ การประเมินตําแหน่ งทาง
วิชาการ แต่ ไม่ ได้ นํามาขอรับการประเมินตําแหน่ งทางวิชาการ
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การกําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

การส่ งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ นําเสนอ
ในการประชุมวิชาการต้ องส่ งเป็ นฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) และเมื่อได้ รับการตอบรับและ
ตีพมิ พ์แล้ ว การตีพมิ พ์ต้องตีพมิ พ์เป็ นฉบับ
สมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรู ปแบบเอกสาร หรื อสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้

ค่ านํา้ หนัก
ระดับ คุณภาพ
0.20 งานสร้ างสรรค์ ท่ มี ีก ารเผยแพร่ ส่ ูสาธารณะในลัก ษณะ
ใดลัก ษณะหนึ่ง หรื อ ผ่ านสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ online
0.40 งานสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ ร ั บ การเผยแพร่ ใ นระดับ สถาบัน
0.60 งานสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ ร ั บ การเผยแพร่ ใ นระดับ ชาติ
0.80 งานสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ ร ั บ การเผยแพร่ ใ นระดับ ความ
ร่ วมมือ ระหว่ างประเทศ
1.00 งานสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ ร ั บ การเผยแพร่ ใ นระดับ ภูม ภิ าค
อาเซีย น/นานาชาติ
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 จํานวนบทความของอาจารย์ ประจําหลักสู ตรปริญญาเอก ทีไ่ ด้ รับการอ้ างอิงใน

การกําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ต่อ)

ฐานข้ อมูล TCI และ SCOPUS ต่ อจํานวนอาจารย์ ประจําหลักสู ตร

หลักสู ตรในระดับปริ ญญาเอกถือได้วา่ เป็ นหลักสู ตรสู งสุ ดของสถาบันการศึกษา เป็ นหลักสู ตรที่
สําคัญและเน้นการสร้างองค์ความรู ้ใหม่เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์
ประจําหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอกจึงมีความสําคัญอย่างมากต่อหลักสู ตรนั้นๆ

ผลงานสร้ างสรรค์ ทุกชิ้นต้ องผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการทีม่ อี งค์ ประกอบไม่ น้อยกว่ า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่ วมพิจารณาด้ วย

บทความวิจยั และบทความทางวิชาการหรื อ Review Article ของอาจารย์ประจําหลักสู ตรปริ ญญาเอก
ที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสู ตรปริ ญญาเอกมีความสามารถในการทํา
วิจยั มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS
และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการนําไปใช้ประโยชน์และเป็ นฐานในการ
พัฒนางานวิจยั ใหม่ๆให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสู ตรที่ได้รับ
การอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสู ตรเป็ นผูท้ ี่มีผลงานและได้รับการยอมรับใน
วงวิชาการนั้นๆ
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เกณฑ์การประเมิน

การคํานวณตัวบ่งชี้น้ ี ให้เปรี ยบเทียบจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้ง
การอ้างอิงตนเอง ที่เป็ นผลงานของอาจารย์ประจําหลักสู ตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจําหลักสู ตรปริ ญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรู ปสัดส่ วน ทั้งนี้ 54
พิจารณาผลการดําเนินงาน 5 ปี ย้ อนหลังตามปี ปฏิทิน ซึ่งนับรวมปี ที่ประเมิน

สูตรการคํานวณ

กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราส่วน จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5
ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
อัตราส่วน จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0
ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตราส่วน จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25
ขึ้นไป
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1.อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
=

จํานวนบทความทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร

2. แปลงค่าร้อยละทีค่ ํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

อัตราส่ วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร
คะแนนที่ได้ =

อัตราส่ วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตรที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

X5

การพิจารณาผลงานที่เป็ นบทความวิจยั บทความ
วิชาการ หรื อ Review Article ของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรปริ ญญาเอก ให้ พ จิ ารณาผลงานที่ต พี มิ พ์ 5 ปี
ย้ อ นหลังตามปี ปฏิท นิ ซึ่งนับ รวมปี ที่ป ระเมิน และ
ได้ ร ั บ การอ้ างอิงภายใน 5 ปี เช่ น เดียวกัน เพื่อแสดง
ให้ เห็นถึงความต่อเนื่องและการพัฒนางานวิจยั อย่าง
สมํ่าเสมอและเป็ นปั จจุบนั

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คําอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพ ต้องนําไปสู่การมีอัตรากําลังอาจารย์ที่มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเข้าใน
หลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นต่อไปนี้
 การคงอยู่ของอาจารย์
 ความพึงพอใจของอาจารย์
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เกณฑ์การประเมิน
0
1
2
3
4
5
 มีการรายงาน  มีการรายงาน  มีการรายงานผล
 มีการ
 ไม่มีการ  มีการ
ผลการ
การดําเนินงาน
รายงานผล
รายงานผล
ผลการ
รายงานผล
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่ องตาม
การ
การ
ดําเนินงาน
การ
ครบทุกเรื่ อง
คําอธิบายในตัวบ่งชี้
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่ อง
ดําเนินงาน
ตามคําอธิบาย
ครบทุกเรื่ อง
ในบางเรื่ อง
ตามคําอธิบาย  มีแนวโน้มผลการ
ใน
ดําเนินงานที่ดีข้ ึนในทุก
ตาม
ใน
ตัวบ่งชี้
คําอธิบายใน
ตัวบ่งชี้
เรื่ อง
 มีแนวโน้มผล  มีแนวโน้มผล  มีผลการดําเนินงานที่
ตัวบ่งชี้
การดําเนินงาน
การ
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
ที่ดีข้ ึนในบาง
ดําเนินงานที่
หลักสู ตรนั้นในสถาบัน
ดีข้ ึนในทุก
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
เรื่ อง
เรื่ อง
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผูต้ รวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็ น
ผลการดําเนินงานที่โดด
59
เด่นอย่างแท้จริ ง
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องค์ ป ระกอบที่ 5 หลัก สูต ร การเรี ยนการสอน
การประเมิน ผู้เ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่

5.1
5.2
5.3
5.4

สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

60

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชีน้ ี ้ ให้ อ ธิบ ายกระบวนการหรื อ
แสดงผลการดําเนิน งานอย่ างน้ อ ยให้ ค รอบคลุม ประเด็น ต่ อ ไปนี ้
o การออกแบบหลัก สูต รและสาระรายวิช าในหลัก สูต ร
o การปรั บ ปรุ งหลัก สูต รให้ ท นั สมัย ตามความก้ าวหน้ าใน
ศาสตร์ ส าขานัน้ ๆ

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี้
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมี
การปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาต่างๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชา
ต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน
สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ในการประเมินเพื่อให้ ทราบว่าอยูใ่ นระดับคะแนนใด ให้ พ จิ ารณาใน
ภาพรวมของผลการดําเนิน งานทัง้ หมด ที่ท าํ ให้ ห ลัก สูต รมีค วาม
ทัน สมัย สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานและความ
ต้ อ งการของประเทศ

61

เกณฑ์การประเมิน
0
1
 ไม่มีระบบ  มีระบบ
มีกลไก
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีการนํา
 ไม่มี
ระบบ
แนวคิดใน
กลไกไปสู่
การกํากับ
การปฏิบตั ิ/
ติดตาม
ดําเนินงาน
และ
ปรับปรุง
 ไม่มี
ข้ อมูล
หลักฐาน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูก่ าร
ปฏิบตั /ิ
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบตั ิ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็ น
รูปธรรม

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบตั ิ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็ นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็ น
แนวปฏิบตั ิที่ดีได้ ชดั เจน
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ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบ่งชี้
หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรูท้ ี่ทันสมัยของอาจารย์ที่
มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆเพื่อให้นักศึกษาได้รบั ความรูป้ ระสบการณ์ และได้รับการพัฒนา
ความสามารถจากผูร้ จู้ ริง สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการ
กําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่
เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับ
โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
ต้องสามารถให้คาํ ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึง
การทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสําเร็จ
การศึกษา
64

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ ี ให้ อธิบายกระบวนการหรื อ
แสดงผลการดําเนินงานอย่ างน้ อยให้ ครอบคลุมประเด็นต่ อไปนี้

คําอธิบายตัวบ่งชี้ (ต่อ)
กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กําหนด และได้รับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่
ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทําให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็
ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการ
เรียนรู้ สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัย
เป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น

o การกําหนดผู้สอน
o การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรีย นรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการ
o
o
o
o

เรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทมี่ กี ารบูรณาการกับการวิจยั การบริการวิชาการ
ทางสั งคม และการทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒ นธรรม
การควบคุมหัวข้ อวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้ สอดคล้ องกับ
สาขาวิชาและความก้ าวหน้ าของศาสตร์
การแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ทีม่ คี วาม
เชี่ยวชาญสอดคล้ องหรื อสั มพันธ์ กบั หัวข้ อวิทยานิพนธ์
การช่ วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ และการตีพมิ พ์ ผลงาน
ในระดับบัณฑิตศึกษา

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยูใ่ นระดับคะแนนใด ให้ พจิ ารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ทีท่ าํ ให้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่ างของผู้เรียน การจัดการ
เรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ ก่ อให้ เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย
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เกณฑ์การประเมิน
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ไม่มีกลไก
 ไม่มีการนํา
ไม่มี
ระบบ
แนวคิดใน
กลไกไปสู่
การกํากับ
การปฏิบตั ิ/
ติดตาม
ดําเนินงาน
และ
ปรับปรุง
ไม่มี
ข้ อมูล
หลักฐาน







2
มีระบบ
มีกลไก
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ระบบกลไก
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ปฏิบตั /ิ
ดําเนินงาน
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กระบวนการ
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ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ







3
มีระบบ
มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน









4
มีระบบ
มีกลไก
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบตั ิ/
ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็ น
รูปธรรม








5
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบตั ิ/ดําเนินงาน
มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็ นรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็ น
แนวปฏิบตั ิที่ดีได้ ชดั เจน
67

66

ตัวบ่ งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ชนิดของตัวบ่ งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี้
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ขอ้ มูลสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์
ต่อการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของผูส้ อน และนําไปสู่ การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา (assessment for
learning) การประเมินที่ทาํ ให้นกั ศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็ น และมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
วิธีการเรี ยนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรี ยนรู ้ (assessment as learning) และ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
ที่แสดงผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่คาดหวังของหลักสู ตร (assessment of learning) การประเมินส่ วนใหญ่จะใช้เพื่อ
จุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา การจัดการเรี ยนการสอนจึง
ควรส่ งเสริ มให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้
ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่ องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม มีการกํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริ ง (authentic assessment) มีการใช้
วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบตั ิงานในโลกแห่งความเป็ นจริ ง
(real world) และมีวธิ ีการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (feedback) ที่ทาํ ให้นกั ศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรื อเสริ มจุดแข็ง
ของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริ งของนักศึกษา สําหรับหลักสู ตรระดับ 68
บัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย

เกณฑ์การประเมิน

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ ี ให้ อธิบายกระบวนการหรื อแสดงผลการ
ดําเนินงานอย่ างน้ อยให้ ครอบคลุมประเด็นต่ อไปนี้
o การประเมินผลการเรีย นรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ
o การตรวจสอบการประเมินผลการเรีย นรู้ ของนักศึกษา
o การกํากับการประเมินการจัดการเรีย นการสอนและประเมินหลักสู ตร
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
o การประเมินวิทยานิพ นธ์ และการค้ นคว้ าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

0
1
 ไม่มีระบบ  มีระบบ
มีกลไก
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีการนํา
 ไม่มี
ระบบ
แนวคิดใน
กลไกไปสู่
การกํากับ
การปฏิบตั ิ/
ติดตาม
ดําเนินงาน
และ
ปรับปรุง
 ไม่มี
ข้ อมูล
หลักฐาน

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยูใ่ นระดับคะแนนใด ให้ พ จิ ารณาในภาพรวมของผล
การดําเนินงานทั้งหมดทีส่ ะท้ อนสภาพจริงด้ วยวิธีการหรื อเครื่ องมือประเมินทีเ่ ชื่ อถือ
ได้ ให้ ข้อมูลทีช่ ่ วยให้ ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒ นาการเรียนการ
69
สอนต่ อไป

ตัวบ่ งชี้ที่ 5.4

ผลการดําเนินงานหลักสู ตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ริ ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ

ชนิดของตัวบ่ งชี้

ผลลัพธ์
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3
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนําระบบ
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4
 มีระบบ
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 มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็ น
แนวปฏิบตั ิที่ดีได้ ชดั เจน
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ตัว บ่งชี้ผลการดําเนิ น งาน

คําอธิบายตัวบ่ งชี้
ผลการดําเนินงานของหลักสู ตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสู ตร (มคอ.2)
หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรดําเนินงานได้ในแต่ละปี การศึกษา อาจารย์
ประจําหลักสู ตรจะเป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนินงานประจําปี ในแบบรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสู ตร (มคอ.7)
71

72

เกณฑ์ การประเมิน
 มีการดําเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
มีค่าคะแนนเท่ ากับ 0
 มีการดําเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า
คะแนนเท่ ากับ 3.50
 มีการดําเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละ
ปี มีค่าคะแนนเท่ ากับ 4.00
 มีการดําเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละ
ปี มีค่าคะแนนเท่ ากับ 4.50
 มีการดําเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละ
ปี มีค่าคะแนนเท่ ากับ 4.75
 มีการดําเนินงานร้อยละ 100ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
มีค่าคะแนนเท่ ากับ 5
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ตัวบ่ งชี ้ 6.1

สิ่งสนับ สนุน การเรี ยนรู้

ชนิด ของตัวบ่ งชี ้

กระบวนการ

คําอธิบ ายตัวบ่ งชี ้

ความพร้ อมของสิง่ สนับสนุนการเรี ยนการสอนมีหลายประการ ได้ แก่ ความพร้ อม
ทางกายภาพ เช่น ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั ิการ ที่พกั ของนักศึกษา ฯลฯ และความ
พร้ อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิง่ อํานวยความสะดวกหรื อทรัพยากรที่เอื ้อต่อ
การเรี ยนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ห้ องสมุด หนังสือ ตํารา สิง่ พิมพ์ วารสาร
ฐานข้ อมูลเพื่อการสืบค้ น แหล่งเรี ยนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิง่ สนับสนุนเหล่านี ้
ต้ องมีปริ มาณเพียงพอ และมีคณ
ุ ภาพพร้ อมใช้ งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการ
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์
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องค์ป ระกอบที่ 6 ส่ิ งสนับ สนุน การเรีย นรู้

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.1

สิ่งสนับ สนุน การเรี ย นรู้
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ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้นี ้ ให้ อ ธิบ ายกระบวนการหรื อ แสดงผล
การดําเนิน งานอย่ างน้ อ ยให้ ค รอบคลุม ประเด็น ต่ อ ไปนี ้
 ระบบการดําเนิน งานของภาควิช า/คณะ/สถาบัน โดยมีส่ ว นร่ ว มของ
อาจารย์ ป ระจําหลัก สูต รเพื่อ ให้ ม ีส่ งิ สนับ สนุน การเรี ยนรู้
 จํานวนสิ่งสนับ สนุน การเรี ย นรู้ ท่ เี พีย งพอและเหมาะสมต่ อ การ
จัด การเรี ย นการสอน
 กระบวนการปรั บ ปรุ งตามผลการประเมิน ความพึงพอใจของ
นัก ศึก ษาและอาจารย์ ต่ อ สิ่งสนับ สนุน การเรี ยนรู้
ในการประเมินเพื่อให้ ทราบว่าอยูใ่ นระดับคะแนนใด ให้ พ จิ ารณาในภาพรวมของผล
การดําเนิน งานทัง้ หมดที่ส ะท้ อ นการจัด เตรี ยมสิ่งสนับ สนุน การเรี ยนรู้ ท่ จี าํ เป็ น
ต่ อ การเรี ย นการสอน และส่ งผลให้ ผ้ ูเ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ไ ด้ อ ย่ างมีป ระสิท ธิผ ล76

เกณฑ์การประเมิน
0
1
 ไม่มีระบบ  มีระบบ
มีกลไก
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีการนํา
 ไม่มี
ระบบ
แนวคิดใน
กลไกไปสู่
การกํากับ
การปฏิบตั ิ/
ติดตาม
ดําเนินงาน
และ
ปรับปรุง
 ไม่มี
ข้ อมูล
หลักฐาน

2
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูก่ าร
ปฏิบตั /ิ
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบตั ิ/
ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็ น
รูปธรรม

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบตั ิ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็ นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็ น
แนวปฏิบตั ิที่ดีได้ ชดั เจน
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ขอขอบคุณ
และคํา ถาม
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