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องคป์ระกอบและตวับง่ชี้
ของระบบการประกนัคณุภาพภายใน

ระดบัหลกัสตูร
องคป์ระกอบที่ 2-6

ตวับง่ชี้ที่  2.1  คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษา
แห่งชาติ

ตวับง่ชี้ที่  2.2  การได้งานทาํหรือผลงานวิจยัของผ ูส้าํเรจ็การศึกษา
 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปี 
 ผลงานของนักศึกษาและผ ูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทที่ได้รบั
การตีพิมพห์รือเผยแพร่

 ผลงานของนักศึกษาและผ ูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกที่ได้รบั
การตีพิมพห์รือเผยแพร่
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องค์ประกอบที ่2  บัณฑิต

ตวับ่งชีท้ ี่ 2.1   คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์

คาํอธิบายตวับ่งชี้
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติไดม้ีการกาํหนด
คุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงคต์ามที่หลกัสูตรกาํหนดไวใ้น มคอ.2 
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อยา่งนอ้ย 5 ดา้นคือ 1) ดา้นคุณธรรม
จริยธรรม 2) ดา้นความรู้ 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ และ 5) ดา้นทกัษะ
การวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตวับ่งชี้นีจ้ะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑติในมุมมองของผู้ใช้บัณฑติ 3

เกณฑ์การประเมนิ
ใช้คา่เฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ 5)

สูตรการคาํนวณ

                 คะแนนที่ได้ =  
ผลรวมของคา่คะแนนทีไ่ด้
จากการประเมนิบณัฑติ

จาํนวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด

ข้อมูลประกอบ
จาํนวนบณัฑติท ี่ร ับการประเมนิจากผู้ใช้บณัฑติจะต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของจาํนวนบณัฑติท ี่สาํเร็จการศกึษา
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ตวับ่งชีท้ ี่ 2.2 (ปริญญาตรี)  ร้อยละของบณัฑติปริญญาตรี
ท ี่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 

1 ปี 
คาํอธ ิบายตัวบ่งชี ้
บณัฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศกึษาในหลกัสตูรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาใน
สาขานัน้ๆที่ได้งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปีนบั
จากวนัที่สําเร็จการศกึษาเมื่อเทียบกบับณัฑิตที่สําเร็จการศกึษาในปีการศกึษานัน้ 
การนบัการมีงานทํานบักรณีการทํางานสจุริตทกุประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามา
เป็นประจําเพื่อเลีย้งชีพตนเองได้ การคาํนวณร้อยละของผู้มีงานทาํของผู้สาํเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพเิศษหรือภาคนอกเวลาให้คาํนวณเฉพาะ
ผู้ท ี่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาํเร็จการศึกษาเท่านัน้ 
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เกณฑ์การประเมนิ
โดยการแปลงค่าร้อยละของบณัฑติปริญญาตรีท ี่ได้งานทาํหรือ
ประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปีเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคํานวณ

1. คาํนวณค่ารอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีี่ไดง้านทาํหรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี ตามสูตร

จาํนวนบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี
จาํนวนบณัฑติทีต่อบแบบสาํรวจท ัง้หมด

การคํานวณค่าร้อยละนี้ ไม่นําบัณฑิตที่ศกึษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทํา
แล้วแต่ไมไ่ด้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 6

สูตรการคาํนวณ (ต่อ)

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คาํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5

คะแนนที่ได ้= 
ค่ารอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีี่ไดง้านทาํหรอื

ประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 
100 

หมายเหตุ :  จาํนวนบณัฑติที่ตอบแบบสาํรวจจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของ
จาํนวนบณัฑติที่สาํเรจ็การศึกษา
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ตวับง่ชี้ที่ 2.2  (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ ผ ูส้าํเรจ็
การศึกษาในระดบัปริญญาโทที่ได้รบัการตีพิมพห์รือ
เผยแพร่

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์

คําอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดบัปรญิญาโทจะตอ้งมกีารคน้ควา้ คดิอย่างเป็นระบบ วจิยัเพือ่หาคาํตอบทีม่ี
ความน่าเชื่อถอื ผูส้าํเรจ็การศึกษาจะตอ้งประมวลความรูเ้พือ่จดัทาํผลงานทีแ่สดงถงึ
ความสามารถในการใชค้วามรูอ้ย่างเป็นระบบและสามารถนาํเผยแพร่ใหเ้ป็นประโยชนต์่อ
สาธารณะ ตวับ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคณุภาพของผลงานของผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบั
ปรญิญาโท

เกณฑก์ารประเมิน
โดยการแปลงค่ารอ้ยละของผลรวมถว่งนํา้หนกัของผลงานทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ต่อผูส้าํเรจ็การศึกษาเป็นคะแนน
ระหวา่ง 0 – 5 กาํหนดใหค้ะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 40 ขึ้นไป 8



สตูรการคาํนวณ

1. คาํนวณคา่รอ้ยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพเ์ผยแพรต่่อผูส้าํเรจ็การศกึษา 
ตามสตูร 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพรข่องนกัศกึษา
และผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 

จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมด
  x 100

2. แปลงคา่รอ้ยละทีค่าํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5

คะแนนทีไ่ด ้=  

รอ้ยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพ์
หรอืเผยแพรต่่อผูส้าํเรจ็การศกึษา

40 x 5
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ค่านํ้าหนกั ระดบัคณุภาพ
0.10 - บทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตพีมิพใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง
0.20 - บทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบัชาติ
0.40 - บทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบั

นานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณา
วารสารทางวชิาการสาํหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนั
นําเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจดัทาํเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ออกประกาศ  

- ผลงานที่ไดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร

การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ

11

ค่านํ้าหนกั ระดบัคณุภาพ
0.60 - บทความที่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุม่ที่ 2
0.80 - บทความที่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอื

ระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสาํหรบัการ
เผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจดัทาํเป็นประกาศ
ใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรอืตพีมิพใ์นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุม่ที่ 1

1.00 - บทความที่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดบันานาชาตติาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสาร
ทางวชิาการสาํหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานที่ไดร้บัการจดสทิธบิตัร

การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
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การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

การส่งบทความเพื่อพจิารณาคดัเลือกให้นําเสนอ
ในการประชุมวชิาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper ) และเมื่อได้รับการตอบรับและ
ตพีมิพ์แล้ว การตพีมิพ์ต้องตพีมิพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
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 การเผยแพร่ผลงานวจิัยในที่ประชุมวชิาการระดบัชาต ิหมายถึง การนาํเสนอบทความวจิยัในที่ประชุม
วชิาการ และบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ไดร้ับการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจดัทาํรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจดัประชุม 
ประกอบดว้ย ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวฒุิระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวฒุิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวชิานั้นๆ จากนอกสถาบนัเจา้ภาพ อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 โดยตอ้งมีผูป้ระเมินบทความที่
เป็นผูเ้ชี่ยวชาญในสาขานั้นดว้ย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบนัอยา่งนอ้ย 3 
หน่วยงาน และรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25

 การเผยแพร่ผลงานวจิัยในที่ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหมายถึง การนาํเสนอบทความวจิยัในที่
ประชุมวชิาการและบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ไดร้ับการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจดัทาํรายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุม 
ประกอบดว้ยศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวฒุิระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวฒุิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวชิานั้นๆ จากต่างประเทศอยา่งนอ้ยร้อยละ 25 และมีผูป้ระเมินบทความที่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญใน
สาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อยา่งนอ้ย 3 ประเทศ และรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25

 บทความในการประชุมวชิาการทั้งระดบัชาติและนานาชาติ ที่นาํเสนอใหก้องบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจดัประชุมพิจารณาคดัเลือก ตอ้งเป็นฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) และไดร้ับการตีพิมพ ์ซึ่ง
สามารถอยูใ่นรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ได้
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ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพ
0.20 งานสร้างสรรค์ท ี่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ online
0.40 งานสร้างสรรค์ท ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั
0.60 งานสร้างสรรค์ท ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ท ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ท ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาค

อาเซ ียน/นานาชาติ

การกําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
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การกําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ต่อ)

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิน้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย

หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยทีม่ชีื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับใน

ตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนําไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาใหน้ับผลงานทกุชิ้นที่มกีารตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ

ประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีที่ไม่มผีู้สําเร็จการศึกษาไมพ่ิจารณาตัวบ่งชี้นี้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก)   ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลพัธ์

คําอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัย
เพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้
เพื่อจัดทําผลงานทีแ่สดงถึงความสามารถในการใช้ความรูอ้ย่างเป็นระบบและสามารถนําเผยแพร่ให้
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอก

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาํเร็จการศึกษา เป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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สูตรการคํานวณ
1. คาํนวณค่ารอ้ยละของผลรวมถว่งนํา้หนกัของผลงานทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ต่อผูส้าํเรจ็การศึกษา ตามสูตร 

ผลรวมถว่งนํา้หนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ของ
นกัศึกษาและผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอก 
จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอกท ัง้หมด

2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่าํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5

คะแนนทีไ่ด ้=    

รอ้ยละของผลรวมถว่งนํา้หนกัของผลงาน
ทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ต่อผูส้าํเรจ็การศึกษา

80 

17 18

ค่านํ้าหนกั ระดบัคณุภาพ
0.20 - บทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบัชาติ
0.40 - บทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบั

นานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณา
วารสารทางวชิาการสาํหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนั
นําเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจดัทาํเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ออกประกาศ  

- ผลงานที่ไดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร

การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ

19

ค่านํ้าหนัก ระดบัคณุภาพ
0.60 - บทความที่ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการท ี่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท ี่ 2
0.80 - บทความที่ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิ ี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ .อ . หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พจิารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ  พ .ศ.2556 แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจดัทาํเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท ั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ .อ ./กกอ .ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท ี่ออกประกาศ (ซ ึ่งไม่อยู่ใน Beall’s
list) หรือตพีมิพ์ในวารสารวชิาการท ี่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท ี่ 1

1.00 - บทความที่ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิ ี่ปรากฏในฐานข้อมูลระดบั
นานาชาตติามประกาศ ก.พ .อ . หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ  
พ .ศ. 2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสทิธ ิบัตร

การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
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การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

การส่งบทความเพื่อพจิารณาคดัเลือกให้นําเสนอ
ในการประชุมวชิาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper ) และเมื่อได้รับการตอบรับและ
ตพีมิพ์แล้ว การตพีมิพ์ต้องตพีมิพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
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ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพ
0.20 งานสร้างสรรค์ท ี่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ online
0.40 งานสร้างสรรค์ท ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั
0.60 งานสร้างสรรค์ท ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ท ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ท ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาค

อาเซ ียน/นานาชาติ

การกําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
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การกําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ต่อ)

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิน้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย

หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยทีม่ชีื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับใน

ตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนําไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาใหน้ับผลงานทกุชิ้นที่มกีารตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ

ประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีที่ไม่มผีู้สําเร็จการศึกษาไมพ่ิจารณาตัวบ่งชี้นี้

ตวับ่งชีท้ ี่  3.1  การรับนักศกึษา
ตวับ่งชีท้ ี่  3.2  การส่งเสริมและพฒันานักศกึษา
ตวับ่งชีท้ ี่  3.3  ผลที่เกดิกับนักศกึษา
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องค์ประกอบที่ 3  นักศกึษา ตวับ่งชีท้ ี่ 3.1 การรับนักศกึษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

คาํอธ ิบายตวับ่งชี ้
คณุสมบตัิของนกัศกึษาที่รับเข้าศกึษาในหลกัสตูรเป็นปัจจยัพืน้ฐานของความสําเร็จ 
แตล่ะหลกัสตูรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลกัสตูร ซึง่จําเป็นต้องมีการ
กําหนดคณุสมบตัิของนกัศกึษาที่สอดคล้องกบัลกัษณะธรรมชาติของหลกัสตูร  
การกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคดัเลือกต้องมีความโปร่งใส ชดัเจน และสอดคล้องกบั
คณุสมบตัิของนกัศกึษาที่กําหนดในหลกัสตูร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคดัเลือก ข้อมลู 
หรือวิธีการคดันกัศกึษาให้ได้นกัศกึษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สขุภาพกายและ
จิต ความมุง่มัน่ที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสําเร็จการศกึษา
ได้ตามระยะเวลาที่หลกัสตูรกําหนด
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ในการรายงานการดาํเนินงานตามตวับ่งชีน้ ี ้ให้อธ ิบาย
กระบวนการหรือแสดงผลการดาํเนินงานอย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเดน็ต่อไปนี ้

 การรับนักศกึษา
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา

ในการประเมนิเพ ื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใด ให้
พจิารณาในภาพรวมของผลการดาํเนินงานทัง้หมด ที่ทาํให้ได้
นักศกึษาท ี่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร

25

เกณฑ์การประเมิน
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0 1 2 3 4 5
 ไมม่ีระบบ 
 ไมม่ีกลไก
 ไมม่ี

แนวคิดใน
การกํากบั
ติดตาม
และ
ปรับปรุง

 ไมม่ี
ข้อมลู
หลกัฐาน

 

 มีระบบ 
มีกลไก

 ไมม่ีการนํา
ระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบตัิ/
ดําเนินงาน

 มีระบบ 
มีกลไก

 มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูก่าร
ปฏิบตัิ/
ดําเนินงาน

 มีการประเมิน
กระบวนการ

 ไมม่ีการ
ปรับปรุง/

       พฒันา   
       กระบวนการ

 มีระบบ 
มีกลไก

 มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบตัิ/
ดําเนินงาน

 มีการประเมิน
กระบวนการ

 มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการ   
จากผลการ
ประเมิน

 มีระบบ 
มีกลไก

 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบตัิ/
ดําเนินงาน

 มีการประเมิน
กระบวนการ

 มีการปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชดัเจนเป็น
รูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบตัิ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน

กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พฒันา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุง
     เห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบตัิที่ดี 

โดยมีหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ยืนยนั 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตผุลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบตัิที่ดีได้ชดัเจน
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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 ให้อธิบายวา่มีการปรับปรุง
วิธีการทํางานอย่างไร เพื่อนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (หมายเหตุ: ให้
พิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็น
ย่อย)” 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบ่งชี้
ในชว่งปีแรกของการศกึษา ต้องมีกลไกในการพฒันาความรู้พืน้ฐานหรือการเตรียมความ
พร้อมทางการเรียนแก่นกัศกึษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดบัอดุมศกึษาได้
อยา่งมีความสขุ อตัราการลาออกกลางคนัน้อย ในระหวา่งการศกึษามีการจดักิจกรรมการ
พฒันาความรู้ความสามารถในรูปแบบตา่งๆ ทัง้กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มี
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสาํนกึสาธารณะ  มีการวางระบบการดแูลให้
คําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดบัปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปอ้งกนัหรือ
การบริหารจดัการความเสี่ยงของนกัศกึษา เพื่อให้สามารถสาํเร็จการศกึษาได้ตามระยะเวลา
ที่หลกัสตูรกําหนด รวมทัง้การสง่เสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนกัศกึษา การสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ที่สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ให้ได้มาตรฐานสากล 28



ในการรายงานการดําเนินงานตามตวับง่ชีน้ี ้ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการดําเนินงานอยา่งน้อยให้ครอบคลมุประเดน็ตอ่ไปนี ้

• การควบคมุการดแูลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นกัศกึษาปริญญาตรี

• การควบคมุดแูลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่
บณัฑิตศกึษา

• การพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและการเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ในการประเมนิเพ ื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใด ให้พจิารณาใน
ภาพรวมของผลการดาํเนินงานทัง้หมด ที่ทาํให้ได้นักศกึษาเรียนอย่าง
มีความสุขและมีทกัษะท ี่จาํเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลพัธ์  

คําอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพควรทําให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการ
คงอยู่ของนักศกึษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นต่อไปนี้
 การคงอยู่  
 การสําเร็จการศึกษา 
 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่  4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบ่งชี้
การบริหารและพฒันาอาจารย์  เริ่มต้นตัง้แตร่ะบบการรับอาจารย์ใหม ่ต้องกําหนด
เกณฑ์คณุสมบตัิอาจารย์ที่สอดคล้องกบัสภาพบริบท ปรัชญา วิสยัทศัน์ของสถาบนั 
และของหลกัสตูร มีกลไกการคดัเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส  นอกจากนีต้้องมี
ระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
คณุสมบตัิทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรที่
กําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และระบบการสง่เสริมและพฒันา
อาจารย์   มีการวางแผนและการลงทนุงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการ
ดําเนินงาน ตลอดจนการกํากบัดแูล และการพฒันาคณุภาพอาจารย์  

34

ในการรายงานการดําเนินงานตามตวับง่ชีน้ี ้ให้อธ ิบายกระบวนการ
หรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็น
ต่อไปนี ้

 ระบบการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจาํหลักสูตร
 ระบบการบริหารอาจารย์
 ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์

ในการประเมินเพ ื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใด ให้พจิารณาในภาพรวมของ
ผลการดาํเนินงานทัง้หมด ที่ทาํให้หลักสูตรมีอาจารย์ท ี่มีคุณสมบตัเิหมาะสมทัง้
ในด้านวุฒกิารศกึษาและตาํแหน่งทางวชิาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ ิ่มพนูความรู้ ความสามารถ
ของอาจารย์เพ ื่อสร้างความเข้มแขง็ทางวชิาการของหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า  

คําอธิบายตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทําให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมและเพียงพอ โดยทําให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต 
อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
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ประเดน็ในการพจิารณาตวับ่งชี้นี้ จะประกอบดว้ย

ร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสูตรที่มคีุณวุฒปิริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการ
ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจาํหลักสูตร
จาํนวนบทความของอาจารย์ประจาํหลักสูตรปริญญาเอกที่

ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อ
จาํนวนอาจารย์ประจาํหลักสูตร
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 ร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดบัสูงสุดที่ตอ้งการบุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัตพิันธกิจสําคัญของสถาบันใน
การผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวชิาการและการพัฒนา
องค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมอีาจารย์ที่มคีุณวุฒิทางการศึกษาระดับปรญิญา
เอกที่ตรงหรอืสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรอื
จุดเน้นของหลกัสูตรนั้นๆ
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เกณฑ์การประเมนิ   
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกเปน็คะแนนระหว่าง 0 – 5

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทีก่ําหนดให้เปน็คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 20 
ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เปน็คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 
ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เปน็คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ
100 
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สูตรการคาํนวณ
1. คาํนวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทีม่วีุฒปิรญิญาเอก ตามสูตร

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท ัง้หมด 

x 100

2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่าํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5
คะแนนที่ได ้ =   รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก

รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก
ทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5

x 5

หมายเหต ุ
 คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรอืเทียบเท่าตามหลกัเกณฑ์การ

พิจารณาคณุวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศกึษาใหม้ีหลกัฐานการ
สําเร็จการศกึษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญา
เอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคณุวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศกึษา
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 ร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสูตรท ี่ดาํรง
ตาํแหน่งทางวชิาการ
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความ
รับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อ
แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
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เกณฑ์การประเมิน   

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที่ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการเป็นคะแนน
ระหวา่ง 0 – 5 
หลักสูตรระดบัปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที่ดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารยร์วมกนัที่กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป

หลักสูตรระดบัปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที่ดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารยร์วมกนัที่กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 80 ขึน้ไป

หลักสูตรระดบัปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที่ดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารยร์วมกนัที่กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 =  ร้อยละ 100 43

สูตรการคํานวณ

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =   ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

x 5
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาํคญัในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําได้สรา้งสรรค์
ขึ้นเพื่อแสดงให้เหน็ถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
เป็นผลงานที่มีคุณค่า  สมควรสง่เสรมิใหม้ีการเผยแพรแ่ละนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิง
วิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรปูของบทความวิจัยหรอื
บทความวิชาการที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจด
อนุสิทธิบัตรหรอืสทิธิบัตร  หรือเป็นผลงานวิชาการรบัใชส้งัคมที่ผา่นการประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการแลว้  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองคก์รระดับชาติว่าจ้างใหด้ําเนินการ  ตํารา
หรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผา่นการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแลว้ รวมทั้งงานสร้างสรรคต์่างๆ  โดยมีวิธีการคิดดงันี้
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เกณฑ์การประเมิน   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 46

สูตรการคาํนวณ
1.คํานวณคา่รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสตูร 
ตามสูตร

ผลรวมถว่งนํา้หนกัของผลงานทางวชิาการ
ของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท ัง้หมด
x 100

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คาํนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =  

รอ้ยละของผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานทางวชิาการ
ของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

รอ้ยละของผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานทางวชิาการ
ของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

x 5
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ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพ
0.20 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีมิพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวชิาการระดบัชาติ
0.40 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีมิพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรือในวารสารทางวชิาการ
ระดบัชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทาง
วชิาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมตัแิละจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับแต่วนัที่ออกประกาศ  

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
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ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพ
0.60 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการที่ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการที่ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบั
นานาชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทาง
วชิาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับแต่วนัที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1

การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
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ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพ
1.00 - บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 
2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานทางวชิาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอตาํแหน่งทางวชิาการแล้ว
- ผลงานวจิัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดบัชาตวิ่าจ้างให้ดาํเนินการ
- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาํราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอตาํแหน่งทางวชิาการแล้ว
- ตาํราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิตาํแหน่งทาง

วชิาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ

การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
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การกําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

การส่งบทความเพื่อพจิารณาคดัเลือกให้นําเสนอ
ในการประชุมวชิาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper ) และเมื่อได้รับการตอบรับและ
ตพีมิพ์แล้ว การตพีมิพ์ต้องตพีมิพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
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ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพ
0.20 งานสร้างสรรค์ท ี่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ online
0.40 งานสร้างสรรค์ท ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั
0.60 งานสร้างสรรค์ท ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ท ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ท ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาค

อาเซ ียน/นานาชาติ

การกําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
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การกําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ต่อ)

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการที่มอีงค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพจิารณาด้วย

 จํานวนบทความของอาจารย์ประจาํหลักสูตรปริญญาเอก ที่ได้รับการอ้างอิงใน 
ฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อจํานวนอาจารย์ประจาํหลักสูตร
หลกัสูตรในระดบัปริญญาเอกถือไดว้า่เป็นหลกัสูตรสูงสุดของสถาบนัการศึกษา เป็นหลกัสูตรที่
สาํคญัและเนน้การสร้างองคค์วามรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชนต์่อการพฒันาประเทศ ดงันั้น อาจารย์
ประจาํหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกจึงมีความสาํคญัอยา่งมากต่อหลกัสูตรนั้นๆ   

บทความวจิยัและบทความทางวชิาการหรือ Review Article ของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรปริญญาเอก
ที่ไดร้ับการอา้งอิง ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทาํ
วจิยั  มีผลงานที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติในฐานขอ้มูล TCI และ SCOPUS 
และบทความที่ตีพิมพไ์ดร้ับการอา้งอิง แสดงใหเ้ห็นวา่มีการนาํไปใชป้ระโยชนแ์ละเป็นฐานในการ
พฒันางานวจิยัใหม่ๆใหม้ีความกา้วหนา้มากขึ้น  จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที่ไดร้ับ
การอา้งอิงมากยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเป็นผูท้ี่มีผลงานและไดร้ับการยอมรับใน
วงวชิาการนั้นๆ

การคาํนวณตวับ่งชี้นี้  ใหเ้ปรียบเทียบจาํนวนบทความที่ไดร้ับการอา้งอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้ง
การอา้งอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ที่ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติ 
หรือระดบันานาชาติ ต่ออาจารยป์ระจาํหลกัสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนาํเสนอในรูปสดัส่วน ทั้งนี้ 
พจิารณาผลการดาํเนินงาน 5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมนิ 54
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กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราส่วน จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 
ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
อัตราส่วน จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 
ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตราส่วน จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เปน็คะแนนเต็ม 5 = 0.25 
ขึ้นไป
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สูตรการคํานวณ
1.อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 

=   
			จาํนวนบทความทีไ่ดร้บัการอา้งองิ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร

2. แปลงค่าร้อยละทีค่ํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้    = X 5

                  อตัราส่วนจาํนวนบทความที่ไดร้ับการอา้งอิง
ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

อตัราส่วนจาํนวนบทความที่ไดร้ับการอา้งอิงต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที่กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  5
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การพิจารณาผลงานที่เป็นบทความวิจยั บทความ
วิชาการ หรือ Review Article ของอาจารย์ประจํา
หลกัสตูรปริญญาเอก ให้พจิารณาผลงานที่ตพีมิพ์ 5 ปี
ย้อนหลังตามปีปฏทินิ ซ ึ่งนับรวมปีท ี่ประเมนิ และ
ได้รับการอ้างองิภายใน 5 ปีเช่นเดยีวกัน เพื่อแสดง
ให้เหน็ถงึความตอ่เนื่องและการพฒันางานวิจยัอยา่ง
สมํ่าเสมอและเป็นปัจจบุนั

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  

คําอธิบายตัวบ่งชี้

ผลการประกันคุณภาพ ต้องนําไปสู่การมีอัตรากําลังอาจารย์ที่มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเข้าใน
หลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นต่อไปนี้
 การคงอยู่ของอาจารย์  
 ความพึงพอใจของอาจารย์
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0 1 2 3 4 5
 ไม่มีการ

รายงานผล
การ
ดาํเนินงาน 

 มีการ
รายงานผล
การ
ดาํเนินงาน
ในบางเรื่อง 

 มีการ
รายงานผล
การ
ดาํเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตาม
คาํอธิบายใน
ตวับ่งชี้ 

 มีการรายงาน
ผลการ
ดาํเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคาํอธิบาย
ใน
ตวับ่งชี้  

 มีแนวโนม้ผล
การดาํเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบาง
เรื่อง

 มีการรายงาน
ผลการ
ดาํเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคาํอธิบาย
ใน

       ตวับ่งชี้  
 มีแนวโนม้ผล

การ
ดาํเนินงานที่
ดีขึ้นในทุก
เรื่อง

 มีการรายงานผล
การดาํเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คาํอธิบายในตวับ่งชี้ 

 มีแนวโนม้ผลการ
ดาํเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง

 มีผลการดาํเนินงานที่
โดดเด่น เทียบเคียงกบั
หลกัสูตรนั้นในสถาบนั
กลุ่มเดียวกนั โดยมี
หลกัฐานเชิงประจกัษ์
ยนืยนั และกรรมการ
ผูต้รวจประเมินสามารถ
ใหเ้หตุผลอธิบายวา่เป็น
ผลการดาํเนินงานที่โดด
เด่นอยา่งแทจ้ริง

ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร  การเรียนการสอน 
การประเมนิผู้ เรียน



ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบ่งชี้

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศกึษาเปิดให้บริการต้องผา่นการรับทราบจากสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และมี
การปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสตูรต้องมีการออกแบบหลักสตูร ควบคมุกํากับการจัดทํารายวิชาต่างๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชา
ต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ  โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 
สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ในการรายงานการดําเนินงานตามตวับ่งชีน้ี ้ให้อธ ิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการดาํเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเดน็ต่อไปนี ้

o การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวชิาในหลักสูตร  
o การปรับปรุงหลักสูตรให้ทนัสมัยตามความก้าวหน้าใน

ศาสตร์สาขานัน้ๆ

ในการประเมินเพื่อให้ทราบวา่อยูใ่นระดบัคะแนนใด ให้พจิารณาใน
ภาพรวมของผลการดาํเนินงานทัง้หมด ที่ทาํให้หลักสูตรมีความ
ทนัสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความ
ต้องการของประเทศ 
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การกํากบั
ติดตาม
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ปรับปรุง
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ข้อมลู
หลกัฐาน

 

 มีระบบ 
มีกลไก

 ไมม่ีการนํา
ระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบตัิ/
ดําเนินงาน

 มีระบบ 
มีกลไก

 มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูก่าร
ปฏิบตัิ/
ดําเนินงาน

 มีการประเมิน
กระบวนการ

 ไมม่ีการ
ปรับปรุง/

       พฒันา   
       กระบวนการ

 มีระบบ 
มีกลไก

 มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบตัิ/
ดําเนินงาน

 มีการประเมิน
กระบวนการ

 มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการ   
จากผลการ
ประเมิน

 มีระบบ 
มีกลไก

 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบตัิ/
ดําเนินงาน

 มีการประเมิน
กระบวนการ

 มีการปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชดัเจนเป็น
รูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบตัิ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน

กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พฒันา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุง
     เห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบตัิที่ดี 

โดยมีหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ยืนยนั 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตผุลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบตัิที่ดีได้ชดัเจน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบ่งชี้
หลักสตูรต้องให้ความสาํคญักับการวางระบบผู้สอนในแตล่ะรายวชิา โดยคํานึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวชิาที่สอน และเป็นความรูท้ี่ทันสมัยของอาจารย์ที่
มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆเพื่อใหน้ักศึกษาได้รบัความรูป้ระสบการณ ์และได้รับการพัฒนา
ความสามารถจากผูรู้จ้รงิ  สําหรบัหลกัสตูรระดับบัณฑิตศึกษา  ต้องให้ความสาํคญักับการ
กําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอสิระที่
เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอสิระ และลกัษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับ
โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอสิระ
ต้องสามารถใหค้าํปรึกษาวิทยานิพนธ์การคน้คว้าอสิระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึง
การทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอสิระ การสอบป้องกัน และการเผยแพรผ่ลงานวิจัยจนสําเร็จ
การศึกษา
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คําอธิบายตัวบ่งชี้ (ต่อ)

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กําหนด และได้รับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่
ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทําให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็
ได้ ผู้สอนมหีน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการ
เรียนรู้ สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัย
เป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น
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ในการรายงานการดาํเนินงานตามตวับ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการดาํเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเดน็ต่อไปนี้

o การกําหนดผู้สอน
o การกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจดัทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจดัการ

เรียนการสอน
o การจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีที่มกีารบูรณาการกับการวจิยั การบริการวชิาการ

ทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม
o การควบคุมหัวข้อวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑติศึกษาให้สอดคล้องกับ

สาขาวชิาและความก้าวหน้าของศาสตร์
o การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑติศึกษา ที่มคีวาม

เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพนัธ์กับหัวข้อวทิยานิพนธ์
o การช่วยเหลือ กํากับ ตดิตามในการทําวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตพีมิพ์ผลงาน

ในระดบับัณฑติศึกษา

ในการประเมินเพื่อใหท้ราบวา่อยูใ่นระดบัคะแนนใด ให้พจิารณาในภาพรวมของผลการดาํเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําให้กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจดัการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย
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ตวับ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ
 คาํอธิบายตัวบ่งชี้
การประเมินนกัศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนกัศึกษาเพื่อใหข้อ้มูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูส้อน และนาํไปสู่การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา (assessment for 
learning) การประเมินที่ทาํใหน้กัศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันา
วธิีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และ  การประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา
ที่แสดงผลลพัธ์การเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลกัสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใชเ้พื่อ
จุดมุ่งหมายประการหลงั คือ เนน้การไดข้อ้มูลเกี่ยวกบัสมัฤทธิผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา การจดัการเรียนการสอนจึง
ควรส่งเสริมใหม้ีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกดว้ย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตอ้งให้
ความสาํคญักบัการกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน วธิีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ  และวธิีการใหเ้กรดที่
สะทอ้นผลการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีการกาํกบัใหม้ีการประเมินตามสภาพจริง  (authentic assessment) มีการใช้
วธิีการประเมินที่หลากหลาย ใหผ้ลการประเมินที่สะทอ้นความสามารถในการปฏิบตัิงานในโลกแห่งความเป็นจริง 
(real world)  และมีวธิีการใหข้อ้มูลป้อนกลบั (feedback) ที่ทาํใหน้กัศึกษาสามารถแกไ้ขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแขง็
ของตนเองได ้ ใหผ้ลการประเมินที่สะทอ้นระดบัความสามารถที่แทจ้ริงของนกัศึกษา สาํหรับหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษา ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการวางระบบประเมินวทิยานิพนธ์ การคน้ควา้อิสระที่มีคุณภาพดว้ย
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ในการรายงานการดาํเนินงานตามตวับ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาํเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเดน็ต่อไปนี้

oการประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ

oการตรวจสอบการประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
oการกํากับการประเมนิการจดัการเรียนการสอนและประเมนิหลักสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
oการประเมนิวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑติศึกษา

ในการประเมินเพื่อใหท้ราบวา่อยูใ่นระดบัคะแนนใด ให้พจิารณาในภาพรวมของผล
การดาํเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวธิีการหรือเครื่องมือประเมนิที่เชื่อถือ
ได้  ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมแีนวทางในการปรับปรุงพฒันาการเรียนการ
สอนต่อไป 69
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ตวับ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลพัธ์  

คาํอธิบายตวับ่งชี้
ผลการดาํเนินงานของหลกัสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี้การ
ดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลกัสูตร (มคอ.2) 
หมวดที่ 7 ขอ้ 7 ที่หลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรดาํเนินงานไดใ้นแต่ละปีการศึกษา อาจารย์
ประจาํหลกัสูตรจะเป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีในแบบรายงานผลการ
ดาํเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7)
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ตวับง่ชี้ผลการดาํเนินงาน



เกณฑ์การประเมนิ
 มีการดาํเนินงานนอ้ยกวา่ร้อยละ 80  ของตวับ่งชี้ผลการดาํเนินงานที่ระบุไวใ้นแต่ละปี 
มคี่าคะแนนเท่ากับ 0

 มีการดาํเนินงานร้อยละ 80 ของตวับ่งชี้ผลการดาํเนินงานที่ระบุไวใ้นแต่ละปี มคี่า
คะแนนเท่ากับ 3.50

 มีการดาํเนินงานร้อยละ 80.01-89.99  ของตวับ่งชี้ผลการดาํเนินงานที่ระบุไวใ้นแต่ละ
ปี มคี่าคะแนนเท่ากับ 4.00

 มีการดาํเนินงานร้อยละ 90.00-94.99  ของตวับ่งชี้ผลการดาํเนินงานที่ระบุไวใ้นแต่ละ
ปี มคี่าคะแนนเท่ากับ 4.50

 มีการดาํเนินงานร้อยละ 95.00-99.99  ของตวับ่งชี้ผลการดาํเนินงานที่ระบุไวใ้นแต่ละ
ปี มคี่าคะแนนเท่ากับ 4.75

 มีการดาํเนินงานร้อยละ 100ของตวับ่งชี้ผลการดาํเนินงานที่ระบุไวใ้นแต่ละปี
มคี่าคะแนนเท่ากับ 5 73

ตวับ่งชีท้ ี่  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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องคป์ระกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนร ู้ 

ตวับ่งชี ้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ  

คาํอธ ิบายตวับ่งชี ้
ความพร้อมของสิง่สนบัสนนุการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อม
ทางกายภาพ เชน่ ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ ที่พกัของนกัศกึษา ฯลฯ และความ
พร้อมของอปุกรณ์ เทคโนโลยี และสิง่อํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอือ้ตอ่
การเรียนรู้ เชน่ อปุกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมดุ หนงัสือ ตํารา สิง่พิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมลูเพื่อการสืบค้น แหลง่เรียนรู้ สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ  สิง่สนบัสนนุเหลา่นี ้
ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคณุภาพพร้อมใช้งาน ทนัสมยัโดยพิจารณาการ
ดําเนินการปรับปรุงพฒันาจากผลการประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาและ
อาจารย์
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ในการรายงานการดําเนินงานตามตวับง่ชีน้ี ้ให้อธ ิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การดาํเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเดน็ต่อไปนี ้

 ระบบการดาํเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจาํหลักสูตรเพ ื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จาํนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ท ี่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมนิความพงึพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ในการประเมินเพื่อให้ทราบวา่อยูใ่นระดบัคะแนนใด ให้พจิารณาในภาพรวมของผล
การดาํเนินงานทัง้หมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ท ี่จาํเป็น
ต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธ ิผล76
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0 1 2 3 4 5
 ไมม่ีระบบ 
 ไมม่ีกลไก
 ไมม่ี

แนวคิดใน
การกํากบั
ติดตาม
และ
ปรับปรุง

 ไมม่ี
ข้อมลู
หลกัฐาน

 

 มีระบบ 
มีกลไก

 ไมม่ีการนํา
ระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบตัิ/
ดําเนินงาน

 มีระบบ 
มีกลไก

 มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูก่าร
ปฏิบตัิ/
ดําเนินงาน

 มีการประเมิน
กระบวนการ

 ไมม่ีการ
ปรับปรุง/

       พฒันา   
       กระบวนการ

 มีระบบ 
มีกลไก

 มีการนําระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบตัิ/
ดําเนินงาน

 มีการประเมิน
กระบวนการ

 มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการ   
จากผลการ
ประเมิน

 มีระบบ 
มีกลไก

 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบตัิ/
ดําเนินงาน

 มีการประเมิน
กระบวนการ

 มีการปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชดัเจนเป็น
รูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบตัิ/ดําเนินงาน
 มีการประเมิน

กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พฒันา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุง
     เห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบตัิที่ดี 

โดยมีหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ยืนยนั 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตผุลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบตัิที่ดีได้ชดัเจน
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ขอขอบคณุ 
และคาํถาม


