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กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557-2561) 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คอื 

การวางแผน (Plan) = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผล

การประเมนิปีก่อนหน้านีม้าใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม (กรณีใช้

ระบบเปิด-ปิดภาคการศกึษาตามอาเซียน) 

การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงาน

ตั้งแตต่้นปีการศึกษา คอื เดือนที่ 1-เดือนที่ 12 ของปีการศกึษา (เดือนสิงหาคม-กรกฎาคม ปีถัดไป) 

การประเมินคุณภาพ (Check/study) = ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนสงิหาคม-ตุลาคม ของปีการศกึษาถัดไป 

การเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผล

การประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน า

ข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการ

ด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และเสนอตั้ง

งบประมาณปีถัดไป หรอืจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็

ได้ 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 

1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศกึษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 

2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งช้ีที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้

มีการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวชิา และสถาบัน 

3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผา่นระบบ CHE QA Online 

4. คณะหรอืหนว่ยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองระดับคณะ 

5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA online และยืนยันผลการ

ประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 

6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท ารายงาน

การประเมนิตนเองระดับสถาบัน 

7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร คณะวชิา พรอ้มน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปี

การศกึษาถัดไป 
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8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการ

ด าเนนิงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online 

ภายใน 120 วัน นับจากสิน้ปีการศกึษา 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน

ทุกปีการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคระ และระดับสถาบัน ตามล าดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ

ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตร 1 ชุดอาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน 

เชน่ หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา 

ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันและอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการ

ประเมิน 

 ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

ทั้งนี ้คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึน้ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของระดับ

การศึกษาปรญิญาตร ีเป็นดังน้ี 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการระดับผูช่้วยศาสตราจารย์ขึน้ไป 
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นยิามศัพท์ 

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่

มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน

องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน

จะส่งผลใหอ้งค์กรมคีวามสามารถในเชงิแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรูม้ี 2 ประเภท คือ  

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์

หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจสิ่งต่าง เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ ายทอด

ออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง

วิเคราะห ์บางครั้งจงึเรียกว่าเป็นความรูแ้บบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดย

ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่า เป็นความรู้

แบบรูปธรรม 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 

1. การก าหนดความรูห้ลักที่จ าเป็นหรอืส าคัญต่องานหรอืกิจกรรมของกลุ่มหรอืองค์กร 

2. การเสาะหาความรูท้ี่ตอ้งการ 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรอืสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 

4. การประยุกต์ใช้ความรูใ้นกิจการงานของตน 

5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 

6. การจดบันทึก “ขุมความรู้” และแก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด

ความรูท้ี่ครบถ้วน ลุ่มลกึและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึน้ 

โดยที่การด าเนนิการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนือ้เดียวกัน ความรูท้ี่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่

ชัดแจง้อยู่ในรูปของตัวหนังสอืหรอืรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก

อยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และ

อยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวน

หนึ่งท ารว่มกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนเดียว 

 

การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ใน

ลักษณะของรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับ

มหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง  (Peer review) โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรว่มเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
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การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและ

เปรียบเทียบผลผลิต บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพื่อน าผลการ

เปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุง่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ 

การจัดสรร ทรัพยากรการปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห ์เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของ

สถาบัน (organization – wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผล

การด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  หมายถึง โครงการ

ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น 

 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุก

ประเทศ (อย่างนอ้ย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่ม

อาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่ง

เผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 

Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

ไทย และเวียดนาม 

 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย

ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัด

ประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน

เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมิน

บทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นดว้ย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 

3 หนว่ยงาน และรวมกันแล้วไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25  
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การน าเสนอ

บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด

ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน

เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างนอ้ย 3 ประเทศและรวมกันแล้วไม่น้อย

กว่าร้อยละ 25 

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการ

หรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการ

ตีพมิพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการ

เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง 

วิเคราะหแ์ละตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น

นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนว

ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการ

บุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัด

กลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย 

ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและ

งานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Art) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ 

นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบท

ประพันธ์และกวีนพินธ์รูปแบบต่างๆ 

 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ 

หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของ

ความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ

ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์

ได้ 
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ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้ว

โดยมีหลักฐานเป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มี

กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุน

วิจัยหรอืน าเสนอผูว้่าจา้งในการท าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับ

งานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี ้

การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือ การเขียน

เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงาน 

 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย

หรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล 

Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล

สากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) 

หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Scicnce Citation Index, 

Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม

ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนด

ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผล

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุก

ภารกิจของสถาบันซึ่งต้อง มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเห้าหมายของตัว

บ่งชี้เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผน

ด าเนนิงานหรอืแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทาง

การเงนิของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันใหส้ามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทาง

การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้อง
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จัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็น

เงินทุนที่ตอ้งการใช้ ซึ่งจะเป็นความตอ้งการเงนิทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการ

ให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่า

สามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือ

สถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเตมิ เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า 

รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละ

หลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี 

เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจรงิตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 

โครงการหรอืกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนนิการในปีนัน้ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณในการด าเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้อง

ใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

 

พหุวทิยาการ หรอื สหวทิยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การ

ใช้องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจั ย

และสังเคราะหข์ึน้เป็นองค์ความรูใ้หม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหมข่ึน้ 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์

หรอืหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั้งผู้เรียน

สามารถพัฒนาความรู ้องค์ความรูเ้ป็นศาสตร์ใหมข่ึน้หรอืเกิดอนุศาสตร์ใหมข่ึน้ 

ตัวอย่าง หลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรม+แพทย์ศาสตร์) 

ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+

วิทยาศาสตร์+เคมี)  

ตัวอย่าง หลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวทิยาการ เชน่ คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ การศกึษาเพื่อการพัฒนา 

(ที่มา :  คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุม

ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 

พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่ งสามารถให้ข้อสัง เกตและข้อเสนอแนะเ ชิงพัฒนาแก่

สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตาม

เกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหข้้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศกึษา 
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ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่า ต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้

ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป

ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจั ย

น าเข้า กระบวนการ ผลผลติ และขอ้มูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 

มีการจัดองค์การ หนว่ยงาน หรอืกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับ

ศาสตร์ที่เปิดสอนมใิช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field 

of Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 

เมื่อ 17 พฤศจกิายน 2554 หนงัสอืเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 

 

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ

เทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม 

สภาหอการคา้ สภาวิชาชีพ) 

 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ

ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใ ช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มี

ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความ

ถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวญิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การ

ปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ

น ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี ้

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผน การปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียง

กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของ

ประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และ

เป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตาม

ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างตอ่เนื่องและเป็นระบบ 
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2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับที่ดีที่มีการ

ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริการจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ

สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด

ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วน

ได้สว่นเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่น ความไว้ใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ

ต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่มคีวามหลากหลาย และมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยความรับผดิชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังต่อ

สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านกึในการรับผดิชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้

เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน

สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม หรอืกระบวนการตา่งๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ

ปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ

ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุน้ส่วนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentrlization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 

ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการ ส่วนกลาง ให้แก่หน่วยงานปกครองอื่นๆ (ราชการบริการส่วน

ท้องถิ่น) และภาคประชาชน ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและการ

รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ

ให้บริการตอ่ผูร้ับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการ

ด าเนนิงานที่ดีของสว่นราชการ  

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ

บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านงึถึงสทิธิเสรีภาพของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับการบริการอย่างเท่า

เทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 

สภาพทางการหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศกึษา การฝกึอบรมและอื่นๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มคนที่
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ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อขัดค้านที่ยึดติด

ไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญโดยฉันทามตไิม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพอ้งโดยเอกฉันท์ 

 

อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

 

อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักด้านการสอนและการ

วิจัยและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรทีเปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลา

ท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร

ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2548) 

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจา้งเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงนิรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญา

จา้งที่มกีารระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ 

ภาระงานให้ ชั ด เจน ไม่ น้ อยกว่ าหน้ า ที่ ของอาจารย์ ประจ า  ตามที่ ก าหนดตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุ

ใหม่ในปีที่ประเมิน ดังนี้  

9-12 เดือน      คิดเป็น 1 คน 

6 เดือนขึ้นไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน    คิดเป็น 0.5 คน 

น้อยกว่า 6 เดือน     ไม่สามารถน ามานับได้ 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร

หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานตามหลักสูตร และ

ปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คนและทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรใน

เวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชา

เดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตร พหุวิทยาการได้อีกหนึ่งหลักสูตรโดยต้องเป็น

หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ

ประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรได้มากที่สุด เพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการ

น าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความ

เห็นชอบและเสนอใหค้ณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบในการประกันคณุภาพหลักสูตร ตัวบ่งชี ้ ประเด็นพิจารณา 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (โดยผูใ้ชบั้ณฑิต/ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย) 

2.2 การได้งานท าหรอืผลงานวจิัยของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาตรี   บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระ 

3. นักศกึษา 3.1 การรับนักศกึษา - ระบบการรับนักศกึษา 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การสง่เสริมและพัฒนานักศกึษา - การควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นักศกึษาใน

ระดับปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวทิยานพินธ์ และสารนิพนธ์ในระดับ

บัณฑิตศกึษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศกึษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 

- อัตราการส าเร็จการศึกษา 

- ความพงึพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ - การรับและแตง่ตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- การบริหารอาจารย์ 

- การสง่เสริมและพัฒนาอาจารย ์

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ท่ีมีวุฒปิริญญาเอก 
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องค์ประกอบในการประกันคณุภาพหลักสูตร ตัวบ่งชี ้ ประเด็นพิจารณา 

- ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหนง่ทางวิชาการ 

- ผลงานวชิาการของอาจารย์ 

4.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับอาจารย์ 

 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

- ความพงึพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลท่ีใชใ้นการพัฒนาหลกัสูตรและ

วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหนา้ในศาสตร์สาขาวิชา

นัน้ๆ 

- การพจิารณาอนุมัตหิัวขอ้วิทยานพินธ์และสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศกึษา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

- การพจิารณาก าหนดผู้สอน 

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และมคอ. 4 

- การแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานพินธ์ และสารนิพนธ์ในระดับ

บัณฑิตศกึษา 

  - การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกปฏบัิต ิในระดับปริญญาตรี 

- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

- การชว่ยเหลอื ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานพินธ์และสารนิพนธ์ และ

การตพีมิพม์ผีลงานในระดับบัณฑิตศกึษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
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องค์ประกอบในการประกันคณุภาพหลักสูตร ตัวบ่งชี ้ ประเด็นพิจารณา 

- การประเมินวทิยานพินธ์และสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศกึษา 

5.4 ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - การด าเนนิงานของภาควชิา/คณะ/สถาบัน โดยมีสว่นร่วมของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพยีงพอและความ

เหมาะสมตอ่การจัดการเรียนการสอน 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือ การพิจารณาเสนอนโยบาย

แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ

แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศกึษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ

มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศกึษาให้มคีวามทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ.2548 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็น

ส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิด

ด าเนนิการหลักสูตรใหม่หรอืหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 เป็นหลักใน

การพัฒนาหลักสูตรและด าเนนิการให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

 ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2548 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 

ประเด็น และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 ประเด็น โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

เกณฑ์การประเมิน ตรี หมายเหต ุ

1. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ไมน่อ้ยกว่า 5 คน และเป็นอาจารยป์ระจ าเกนิกวา่ 1 

หลักสูตรไมไ่ด้และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาท่ีจัด

การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ 

- อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีเป็น

หลักสูตรพหุวทิยาการ ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็น

หลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีได้ประจ าอยู่แล้ว 

- กรณหีลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีแขนงวชิา/กลุ่มวิชาชพี

ก าหนดให้ต้องมอีาจารยป์ระจ าหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกวา่ 

3 คน ให้ครบทุกแขนงวชิา/กลุ่มวชิาของหลักสูตร โดยมี

คุณวุฒคิรอบคลุมแขนงวชิา/กลุม่วชิาท่ีเปิดสอน 

2. คุณสมบัตขิองอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒริะดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรอืด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการไมต่่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง

หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อยา่งน้อย 2 คน 

 

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด ตอ้งไม่เกิน 5 ปี (จะตอ้งปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัต/ิให้

ความเห็นชอบโดยสภามหาวทิยาลัย/สถาบัน เพื่อให้

หลักสูตรใชง้านปีท่ี 6  

หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใชใ้นปีท่ี 7 

หรือหลักสูตร 6 ปี ประกาศใชใ้นปีท่ี 8) 

 

4. การด าเนนิงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน

เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1-5 ตอ้งด าเนินการทุกตัว  ตัวบ่งชี้ TQF  

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ย รอ้ยละ 80 มสี่วนร่วม

ในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ

ด าเนนิงานหลักสูตร 

2. มรีายละเอยีดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาติหรือ
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เกณฑ์การประเมิน ตรี หมายเหต ุ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

3. มรีายละเอยีดของรายวชิาและรายละเอยีดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.

4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้

ครบทุกรายวชิา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวชิาและรายงาน

ผลการด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตาม

แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสดุภาค

การศึกษาที่เปิดสอนให้มคีรบทุกรายวชิา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังปีการศกึษา 

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างนอ้ย

ร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปกีารศึกษา 

7. มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน

การด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการและ/

หรือวชิาชีพอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี หมายเหต ุ

ได้รับการพัฒนาวชิาการและ/หรือวชิพีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

50 ตอ่ปี 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่

มตีอ่คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3.50 จากคะแนน

เต็ม 5.00 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ชบั้ณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่

เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

 ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑข์้อใดข้อหนึ่ง ถือวา่หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น

ศูนย์) 

 

 หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 

  1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 

  2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 

  3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสอืน าส่ง สกอ.หรอืหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความ

เห็นชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศกึษา คอื การผลติบัณฑติ หรอืการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิต

ระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและ

จิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์

และอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศกึษา 

 สกอ.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้

จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ เพื่อมุง่เน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่ง

เป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแตล่ะหลักสูตร 

 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัย

ของนักศึกษาและผลส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะ

พิจารณาได้จากตัวบ่งชีด้ังตอ่ไปนี้ 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 การได้งานท าหรอืผลงานวิจัยของผูส้ าเร็จการศกึษา 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education : TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 

ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้าน

ทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการเทคโนโลยีสารสนเทศตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพ

บัณฑติในมุมมองของผูใ้ช้บัณฑิต 

 

เกณฑ์การประเมิน 

  ใช้คา่เฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 

สูตรค านวณ 

    ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑติ 

                    จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 

 

ข้อมูลประกอบ 

  จ านวนบัณฑติที่รับการประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 ของ

จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปรญิญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 บัณฑติปริญญาตรทีี่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขา

นั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการขงตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จ

การศกึษาเมื่อเทียบกับบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นการนับการมีงานท ากรณีการท างาน

สุจรติทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้การค านวณร้อยละของผู้

มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่

เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑติปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 

สูตรการค านวณ 

 1. ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ตามสูตร 

 

 

 

*** การค านวณค่าร้อยละนีไ้ม่น าบัณฑติที่ศกึษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑติที่มี 

งานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  

 
 

 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไมน่อ้ยกวา่ ร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑติท่ีส าเร็จการศกึษา

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี       ×   100 

                        จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจ 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ×   5 

                                    100 
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องค์ประกอบที่ 3 นกัศึกษา 
 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกัน

คุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้อง

เป็นระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จ

การศกึษา และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาใน

รูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชา

หลัก (core subject) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

(information, media, and technology skills) 

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ  

1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical 

thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (creativity and innovation) (3) การ

สื่อสารและความรว่มมอืกัน (communication and collaboration) 

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 

ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ ICT (ICT 

literacy)  

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว

และยืดหยุ่น (flexibility and adaptability) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and 

self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความ

รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและ

รับผิดชอบต่อสงัคม (leadership and social responsibility) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับ

นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้กระบวนการ

ด าเนนิการดังกล่าว จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชีด้ังตอ่ไปนี ้

 ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การรับนักศกึษา 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จ แต่ละ

หลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของ

นักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมี

ความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ใน

การคัดเลือก ข้อมูล หรอืวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและ

จติ ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี ้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างนอ้ย ดังตอ่ไปนี้ 

 -  การรับนักศกึษา 

 -  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนนิงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มคีวามพรอ้มที่จะเรียนในหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

- ไมม่รีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ  - มรีะบบ  - มรีะบบ - มรีะบบ 

- ไมม่กีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก 

- ไมม่แีนวคิดใน

การก ากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- ไมม่กีารน า

ระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิติ/

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบัิต/ิด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบัิต/ิด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบัิต/ิด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏบัิติ/

ด าเนนิงาน 

- ไมม่ขี้อมูล

หลักฐาน 

 - มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

  - ไมม่กีารปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มกีารปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มกีารปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 
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    - มผีลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มผีลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น

รูปธรรม 

     - มแีนวทางปฏบัิตท่ีิดี

โดยมีหลักฐานเชงิ

ประจักษย์นืยัน และ

กรรมการผู้ตรวจ

ประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็น

แนวปฏบัิตท่ีิดไีด้ชัดเจน 

 

แนวทางในการประเมิน 

การรับนักศกึษา 

1 การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศกึษาค านึงถึงความตอ้งการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ

อาจารย์ประจ าที่มอียู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศกึษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 

2 เกณฑ์การรับนักศกึษาท่ีประกาศรับสะทอ้นคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเปิดสอนและ

สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวสิัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้

ท่ีก าหนดในหลักสูตร (เชน่ GPA ความรู้พืน้ฐานในสาขาภาษาตา่งประเทศ คุณสมบัตเิฉพาะอื่นๆ ฯลฯ) 

3 เกณฑ์ท่ีใชใ้นการคัดเลอืกนักศึกษา กระบวนการรับนักศกึษา และเครื่องมือหรือข้อมูลท่ีใชใ้นการคัดเลอืกมคีวาม

เหมาะสม เช่ือถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศกึษาที่สมัครเข้าเรียน 

4 นักศกึษาท่ีรับเข้าเรียนในหลักสูตรมคีุณสมบัตแิละศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี

หลักสูตร มีคุณสมบัตขิั้นตน้ทางความรู้พืน้ฐานหรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี

ความพร้อมดา้นสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพยีงพอ 

5 ในกรณีท่ีนักศกึษามคีุณสมบัตไิมค่รบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมเีงื่อนไข 

นักศกึษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมคีุณสมบัตคิรบผ่านเกณฑ์ขัน้ต่ า 

เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 

6 การก าหนดคุณสมบัตใินการรับเข้าของผู้สมัครในหลกัสูตรระดับบัณฑิตศกึษาให้สูงกว่าคณุสมบัตขิองการรับเข้า

ศกึษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานท่ี

น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลอืกระดับบัณฑิตศกึษาทีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มศีักยภาพในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

(พจิารณาจากอัตราส่วนนักศกึษาที่รับเข้าตอ่ผู้สมัคร) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 ในช่วงปีแรกของการศกึษา ตอ้งมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม

ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข 

อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ

ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในหอ้งเรียนและนอกห้องเรยีน มกีิจกรรมเสริมสรา้งความเป็นพลเมืองดีที่มี

จติส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญา

ตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จ

การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ

นักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่สง่เสริมการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาให้ได้มาตรฐานสากล 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี ้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน

ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

  - การควบคุมการดูแลการใหค้ าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศกึษาปริญญาตรี 

 -  การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑติศกึษา 

 -  การพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ

ในอนาคต 

 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

- ไมม่รีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ 

- ไมม่กีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก 

- ไมม่แีนวคิด

ในการก ากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- ไมม่กีารน า

ระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิติ/

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏบัิติ/

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การปฏบัิติ/

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบัิต/ิด าเนนิงาน 

- ไมม่ขี้อมูล

หลักฐาน 

 - มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

  - ไมม่กีาร - มกีารปรับปรุง/ - มกีารปรับปรุง/ - มกีารปรับปรุง/
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0 1 2 3 4 5 

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

    - มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มมีผีลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

     - มแีนวทางปฏิบัติ

ท่ีดโีดยมีหลักฐาน

เชงิประจักษย์นืยัน 

และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็น

แนวปฏบัิตท่ีิดไีด้

ชัดเจน 

 

แนวทางในการประเมิน 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรกึษาวิชาการและแนะแนวแกน่ักศกึษา 

1 การจัดระบบการดูแลนักศกึษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา มกีารควบคุมก ากับให้จ านวนนักศกึษาตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการมเีวลาให้การดูแลนักศกึษา (ผลประเมินจากนักศกึษา) 

3 การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถงึความตอ้งการความสนใจและศักยภาพของนักศกึษา 

4 การจัดเก็บขอ้มูลเพื่อการรู้จักนักศกึษา การแลกเปลี่ยนขอ้มูลนกัศกึษาในกลุ่มอาจารยผ์ู้สอนเพือ่การพัฒนา

นักศกึษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดออ่น) 

5 อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลอืนักศกึษาท่ีมีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลอืดา้นอื่นๆ 

6 การจัดการความเสี่ยงด้านนกัศกึษา (มขี้อมูลนักศกึษาท่ีมีผลการเรียนต่ า มคีวามเสี่ยงท่ีจะออกกลางคัน หรอื

ส าเร็จการศึกษาชา้ ฯลฯ) 

7 ชอ่งทางการตดิตอ่สื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา 

8 บัณฑิตศกึษาการก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค าปรึกษาการท า

วทิยานพินธ์ท่ีเพยีงพอ 

กจิกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

1 สถาบันจัดหางบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท

กิจกรรม 

2 บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกจิกรรมนักศึกษาต้องมคีวามรู้ความสามารถในการจัดกจิกรรมท่ีสนองความ

ตอ้งการของนักศกึษา 
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3 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลตอ่การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 

4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศกึษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยดึมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมอืง 

(civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศลิปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศกึษาตอ้งช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เชน่ ICT literacy, 

scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

6 การเปิดโอกาสให้นักศกึษามอีสิระในการจัดกจิกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 

7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชว่ยเหลอืนักศกึษาท่ีมีโอกาสทางการศกึษาจ ากัด 

8 หากมีการรับนักศกึษาท่ีมีวัตถุประสงค์พเิศษ เช่น นักกีฬา ตอ้งมกีลไกการดูแลได้รับการพัฒนาให้ได้สาระความรู้ 

ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

9 การสร้างเครอืขา่ยระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มีVisiting Professors ท่ีมาชว่ยสอนหรือให้

ประสบการณ์แกน่ักศกึษา และการสง่นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตา่งประเทศ 



28 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ

นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอ่

หลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้ให้อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงาน

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังตอ่ไปนี้ 

  -  การคงอยู่ 

  -  การส าเร็จการศกึษา 

  -  ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ้ร้องเรียนของนักศกึษา 

 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

- ไมม่กีาร

รายงานผลการ

ด าเนนิงาน 

- มกีารรายงาน

ผลการ

ด าเนนิงานใน

บางเร่ือง 

- มกีารรายงาน

ผลการ

ด าเนนิงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

ค าอธิบายในตัว

บ่งช้ี 

- มกีารรายงานผล

การด าเนนิงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

ค าอธิบายในตัว

บ่งช้ี 

- มกีารรายงานผล

การด าเนนิงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

- มกีารรายงานผล

การด าเนนิงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

   - มแีนวโนม้ผลการ

ด าเนนิงานท่ีดขีึน้ใน

บางเร่ือง 

- มแีนวโนม้ผลการ

ด าเนนิงานท่ีดขีึน้ใน

ทุกเร่ือง 

- มแีนวโนม้ผลการ

ด าเนนิงานท่ีดขีึน้ใน

ทุกเร่ือง 

     - มผีลการ

ด าเนนิงานท่ีโดดเด่น 

เทียบเคียงกับ

หลักสูตรนัน้ใน

สถาบันกลุ่มเดียวกัน

โดยมีหลักฐานเชงิ

ประจักษย์นืยัน และ

กรรมการผู้ตรวจ

ประเมินสามารถให้
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เหตผุลอธิบายวา่ 

เป็นผลการ

ด าเนนิงานท่ีโดดเด่น

อย่างแท้จริง 

 

แนวทางในการประเมิน 

1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 

2 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

3 ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่หลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 

4 บัณฑิตศกึษา นักศกึษามคีวามรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง มศีักยภาพการวิจัยท่ี

แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์
  

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบ

ประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้อง

กับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความ

รักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และ

กิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพ การวางระบบประกัน

คุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมี

พัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตราก าลัง

อาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้  ความ

เช่ียวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อน

จากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่าง

ต่อเนื่อง 

องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพ

อาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชีด้ังตอ่ไปนี้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์

คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วสิัยทัศนข์องสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไก

การคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนด

นโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและระบบการส่งเสริมและ

พัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี ้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 -  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 -  ระบบการบริหารอาจารย์ 

 -  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่า อยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการ

เพิ่มพูนความรูค้วามสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

- ไมม่รีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ 

- ไมม่กีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก 

- ไมม่แีนวคิด

ในการก ากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- ไมม่กีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบัิติ/ด าเนนิงาน 

- มกีารน า

ระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบัิต/ิด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบัิต/ิด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบัิติ/

ด าเนนิงาน 

- ไมม่ขี้อมูล

หลักฐาน 

 - มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

  - ไมม่กีาร - มกีารปรับปรุง/ - มกีารปรับปรุง/ - มกีารปรับปรุง/
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0 1 2 3 4 5 

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

    - มกีารเรียนรู้/

การจัดการความรู้

ในกระบวนการ

ด าเนนิงาน 

- มกีารเรียนรู้/

การจัดการ

ความรู้ใน

กระบวนการ

ด าเนนิงาน 

     - มแีนวทาง

ปฏบัิตท่ีิดโีดยมี

หลักฐานเชงิ

ประจักษย์นืยัน 

และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้

เหตุผลอธิบาย

การเป็นแนวปฏติิ

ท่ีดไีด้ชัดเจน 

 

แนวทางในการประเมิน 

ระบบการรบัอาจารยใ์หม่ 

1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารยใ์ห้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2 การมรีะบบการรับอาจารย์ใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมท้ังมีการพัฒนาอาจารยท่ี์มีอยู่

เดิมอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมคีวามเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถสง่เสริมการท างานตามความ

ช านาญของแตล่ะคนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรตอ้งมีวุฒกิารศึกษา ต าแหนง่ทางวิชาการ และประสบการณ์ในจ านวนท่ีมีต่ ากว่าตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย ์

1 สถาบันตอ้งมีการจัดสรร หรอืจดัหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มคีุณวุฒ ิต าแหน่งทางวชิาการตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด 

2 ผู้บริหารสถาบันหรือหนว่ยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการหลักสตูรตอ้งมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังดา้น

อาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ตอ้งมีแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลกัสูตร โดยการมี

ส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ) 

3 สถาบันมรีะบบและกลไกบริหารก าลังคนที่มปีระสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยท่ี์มีศักยภาพใหค้งอยู่กับสถาบัน 

ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตราก าลัง แผนการสรรหา
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และรับอาจารย์ใหม่ แผนธ ารงรักษา แผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตาม

บริบท 

4 ในกรณีท่ีปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด สถาบันต้องมวีธีิการ

บริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอ้จ ากัดอยา่งเป็นระบบ 

5 มแีผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์สว่นเกิน กรณมีอีาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุล

กับภาระงาน เพ่ือให้มีอาจารยค์งอยู่ และมีแผนบริหารความเสีย่ง ด้านจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ

เรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

6 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน 

7 การมอบหมายภาระหนา้ที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ ์

8 ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน 

9 ระเบียบท่ีโปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษยีณอายุอยา่งชัดเจน 

11 ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

1 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มคีุณภาพมาตรฐานทางวิชาชพีอยา่งต่อเนื่อง 

2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมศีักยภาพท่ีสูงขึน้เพื่อสง่ผลตอ่

คุณภาพของบัณฑิต 

3 การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอยา่งต่อเนื่อง 

4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างท้ังในและระหวา่งหลักสูตร 

5 การสง่เสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศกึษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ท่ีมีการท าวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน) 

6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการสง่เสริมพัฒนาความรูค้วามสามารถดา้นการสอนของ

อาจารย์ 

7 อาจารย์อาวุโส หรอือาจารยท่ี์มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สูอ่าจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

8 บัณฑิตศกึษา ให้ความส าคัญกบัการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารยใ์ห้มีคุณสมบัตท่ีิสูงกวา่ก าลังคนในหลกัสูตร

ปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัตขิองอาจารย์ท่ีต้องเนน้ทักษะความสามารถด้านการวจิัยนอกเหนอืจากความรู้

ความสามารถดา้นการสอน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ

เพียงพอโดยท าให้อาจารย์มคีวามรู ้ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่

เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการและความก้าวหน้าใน

การผลิตผลงานทางวชิาการอย่างตอ่เนื่อง 

 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชีน้ีจ้ะประกอบด้วย 

  4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

  4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 

ศกึษาวิจัยเพื่อการตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น หลักสูตรจึงควร

มีอาจารย์ที่มรีะดับคุณวุฒิทางการศกึษาที่ตรงหรอืสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสม

กับพันธกิจหรอืจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

ร้อยละ 20 ขึน้ไป 

 

สูตรการค านวณ 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มวีุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 
  จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก       ×   100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  =   

 

 

หมายเหตุ 

 คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จ

การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับ

กรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา 

  

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผดิชอบที่จะต้องส่งเสริมให้

อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตรส์าขาวิชาต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 

0-5  

หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ตามสูตร 

  

 

 

 

       ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก                   ×   100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ได้คะแนนเต็ม 5 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ       ×   100 

            จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ =  

 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี

คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มกีารเผยแพรแ่ละน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชงิวิชาการและการแข่งขันของประเทศ 

ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือ

หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรคต์่างๆ โดยมีวธิีการคิดดังนี้ 

 

สูตรค านวณ 

1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึน้ไป 

 

 

 

          ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ               ×   100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ได้คะแนนเต็ม 5 

         ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร       ×   100 

                          จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

             รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร                             ×   5 

 รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติหรอืในวารสารทางวิชาการทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้

ทราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธบิัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอ่ยูใ่นฐานข้อมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณา

วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ. ทราบถายใน 30 วันนับแต่

วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยูใ่น Beall’s list) หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์

การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจา้งใหด้ าเนินการ 

- ผลงานคน้พบพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ต าราหรอืหนังสอืทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 

- ต าราหรอืหนังสอืที่ผา่นการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวชิาการแต่ไมไ่ด้น ามา

ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวชิาการ 

  
** การสง่บทความเพื่อพิจารณาคิดเลอืกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการตอ้งส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตพีมิพแ์ลว้ การตพีมิพต์อ้งเป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร 

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด้ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - งานสรา้งสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

online 

0.40 - งานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 - งานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 - งานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

1.00 - งานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

หมายเหตุ : ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไมน่อ้ยกว่า 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพจิารณาด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 ผลการประกันคุณภาพ ตอ้งน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ให้มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน

นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหาร

หลักสูตร 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชีน้ี้ ให้อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงาน

ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

  -  การคงอยู่ของอาจารย์ 

  -  ความพึงพอใจของอาจารย์ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

- ไมม่กีาร

รายงานผลการ

ด าเนนิงาน 

- มกีารรายงาน

ผลการ

ด าเนนิงานใน

บางเร่ือง 

- มกีารรายงาน

ผลการ

ด าเนนิงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

ค าอธิบายในตัว

บ่งช้ี 

- มกีารรายงาน

ผลการ

ด าเนนิงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

ค าอธิบายในตัว

บ่งช้ี 

- มกีารรายงาน

ผลการ

ด าเนนิงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

ค าอธิบายในตัว

บ่งช้ี 

- มกีารรายงาน

ผลการ

ด าเนนิงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

ค าอธิบายในตัว

บ่งช้ี 

   - มแีนวโนม้ผล

การด าเนนิงานท่ี

ดีขึ้นในบางเร่ือง 

- มแีนวโนม้ผล

การด าเนนิงานท่ี

ดีขึ้นในทุกเร่ือง 

- มแีนวโนม้ผล

การด าเนนิงานท่ี

ดีขึ้นในทุกเร่ือง 

     - มผีลการ

ด าเนนิงานท่ีโดด

เด่น เทียบเคียง

กับหลักสูตรนัน้

ในสถาบันกลุ่ม

เดียวกันโดยมี

หลักฐานเชงิ

ประจักษย์นืยัน 

และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน
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สามารถให้

เหตุผลอธิบายวา่

เป็นผลการ

ด าเนนิงานท่ีโดด

เด่นอย่างแท้จริง 

 

แนวทางในการประเมิน 

ผลทีเ่กิดขึ้นกับอาจารย ์

1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2 ความพงึพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตอ่การบริหารจัดการหลักสูตร 

3 จ านวนอาจารย์เพยีงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเ้รียน 
  

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหาร

จัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมี

บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวาง

ระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในดาร

ด าเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนเพื่อให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดตัวบ่งชี้ใน

การประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทาง

วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคล

ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็ม

ศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนีพ้ิจารณาได้จากตัวบ่งชีด้ังตอ่ไปนี้ 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 การประเมนิผู้เรยีน 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับรองจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุกๆ 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบในการ

ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้น

นักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความตอ้งการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน  

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังตอ่ไปนี้ 

  -  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

  -  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่า อยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนนิงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ

ความตอ้งการของประเทศ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

- ไมม่รีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ 

- ไมม่กีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก 

- ไมม่แีนวคิด

ในการก ากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- ไมม่กีารน า

ระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิติ/

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏบัิติ/

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การปฏบัิติ/

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบัิต/ิด าเนนิงาน 

- ไมม่ขี้อมูล

หลักฐาน 

 - มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

  - ไมม่กีาร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มกีารปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มกีารปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 
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0 1 2 3 4 5 

    - มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

     - มแีนวทางปฏิบัติ

ท่ีดโีดยมีหลักฐาน

เชงิประจักษย์นืยัน 

และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็น

แนวปฏบัิตท่ีิดไีด้

ชัดเจน 

 

แนวทางในการประเมิน 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1 หลักสูตรมกีารก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎ ีและการปฏบัิตท่ีิช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่าน

การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวชิาใหม่ใหน้ักศกึษาได้

เรียน 

3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีชัดเจน ทันสมัย สอดคลอ้งกับความก้าวหนา้ทางวชิาการและความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต 

4 ค าอธิบายรายวชิามเีนื้อหาที่เหมาะสมกับช่ือวชิา จ านวนหนว่ยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกวา้งขวาง

ครบถ้วนในสิ่งท่ีควรเรียน มีความลกึในวชิาเอกหรือท่ีเป็นจุดเนน้ มีความตอ่เนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่าง

วชิา และมีการสังเคราะหก์ารเรียนรู้ 

5 เนื้อหาที่ก าหนดในรายวชิาไม่มคีวามซ้ าซ้อน กลุ่มรายวชิามคีวามตอ่เนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับ

การศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีก าหนดในรายวชิาและหลักสูตร 

7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวชิาครบถ้วน 

8 การเปิดรายวชิาทีส าดับก่อนหลังท่ีเหมาะสม เอือ้ให้นักศึกษามพีื้นฐานความรู้ในการเรียนวชิาต่อยอด 

9 การเปิดรายวชิาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาท่ีก าหนดในหลักสูตร 

10 การเปิดรายวชิาเลือกสนองความตอ้งการของนักศกึษา ทันสมัย และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 

11 การจัดรายวชิาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกต ิหรอืการศึกษา

ทางไกล มกีารควบคุมให้นักศกึษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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ปริญญาตร ี(ประเด็นเพิ่มเติม) 

12 การจัดรายวชิาเนน้เนื้อหาความรูแ้ละทฤษฎี การปฏบัิตใินเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชา

การศึกษาทั่วไปท่ีสร้างความเป็นมนุษยท่ี์เตรียมนักศึกษาออกสูโ่ลกแห่งการด ารงชีวิต 

13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องใหค้วามส าคัญกับการเทียบวชิารับโอนท่ีต้องมกีารเรียนในเนื้อหาสาระท่ีก าหนด

ในรายวชิาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้

ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้

สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้ รู้

จรงิ  

 กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้

ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ความสามารถ

ในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้

ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และ

สนับสนุนการเรียนรู ้ 

 ในการรายงานการด าเนินการตามตัวบ่งช้ีนี ้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างนอ้ยดังตอ่ไปนี ้

  -  การก าหนดผู้สอน 

  -  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) 

การจัดการเรียนการสอน 

  -  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

  -  การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้

สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

  -  การแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ที่มคีวามเช่ียวชาญสอดคล้องหรอืสัมพันธ์กับหัวข้อวทิยานพินธ์ 

  -  การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการ

ตีพมิพ์ผลงานในระดับบัณฑติศกึษา 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่า อยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสอนงความแตกต่างของผู้เรียน การ

จัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
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เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

- ไมม่รีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ 

- ไมม่กีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก 

- ไมม่แีนวคิด

ในการก ากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- ไมม่กีารน า

ระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิติ/

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏบัิติ/

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การปฏบัิติ/

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบัิต/ิด าเนนิงาน 

- ไมม่ขี้อมูล

หลักฐาน 

 - มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

  - ไมม่กีาร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มกีารปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มกีารปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

    - มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

     - มแีนวทางปฏิบัติ

ท่ีดโีดยมหีลักฐาน

เชงิประจักษย์นืยัน 

และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้เหตุผล

อธิบายเป็นแนว

ปฏบัิตท่ีิดไีด้ชัดเจน 

 

แนวทางในการประเมิน 

การวางระบบผู้สอน 

1 ผู้สอนมคีุณสมบัตเิหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (ค านึงถึงสาขาวิชา 

ประสบการณ์ท างาน ผลงานวชิาการของผู้สอน) 

2 หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศกึษาได้เรียนจากผู้สอนท่ีมีความช านาญหลากหลาย เพื่อให้มโีอกาสได้รับการ

พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นักศกึษาควรได้

เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไมเ่กิน 3 วชิา) 

3 มกีารก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และมคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในดา้นเนื้อหา

กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การก ากับให้อาจารย์ทุกคนตอ้งมกีารท าประมวลการสอนรายวชิา (มคอ.3 และมคอ.4) ทุกรายวชิาแจก
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นักศกึษา และมีการก ากับให้ด าเนนิการสอนตามประมวลการสอนรายวชิา 

5 นักศกึษาท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติ

ท่ีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มโีอกาสท่ีจะมีปฏสิัมพันธ์กับอาจารยผ์ู้สอน/อาจารย์ท่ีปรึกษาเท่าเทียมกัน 

6 หากมีการก าหนดให้ม ีTA, RA ชว่ยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค าแนะน า และการปรับปรุงพัฒนาให้มี

ความสามารถในการปฏบัิตงิานชว่ยเหลอืนักศกึษาอย่างเหมาะสม 

กระบวนการเรียนการสอน 

1 การควบคุมการจัดการเรียนสอนในวิชาที่มหีลายกลุม่เรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

2 การสง่เสริมให้อาจารย์ใชว้ธีิการสอนใหม่ๆ  ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3 การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เนน้ทฤษฎีและการปฏบัิต ิการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก/

ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศกึษา (เชน่ ความรูพ้ื้นฐานท่ีจ าเป็นต้องมกี่อนเข้า 

โปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศกึษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การท างาน/

การประกอบอาชพี 

6 การสง่เสริมความสามารถพเิศษ คุณลักษณะท่ีเอื้อตอ่การท างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด 

ฟัง อา่น เขยีน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เชน่ การเสริมสร้างการเรียนรู้

ด้วยเทคโนโลยสีื่อสาร (เครอืขา่ยสังคม online learning) 

7 การเตรียมความพร้อมดา้นการท างาน/การประกอบอาชพี (กลไกการชว่ยเหลอืดา้นการหางานท า/การเผยแพร่

ผลงาน) 

8 การสอนแบบเนน้การปฏบัิติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดงูาน 

9 มกีารควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

10 การใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อสง่เสริมความรูและทักษะการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น online learning 

11 การสง่เสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศกึษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ท่ีมีการท าวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน) 

12 มกีารประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใชใ้นการสง่เสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ

อาจารย์ 

13 อาจารย์อาวุโส หรอือาจารยท่ี์มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สูอ่าจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

14 การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศกึษา 

ปริญญาตร ี(ประเด็นเพิ่มเติม) 

15 การน ากระบวนการบริการทางวชิาการเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลตอ่การเรียนรู้ของ

นักศกึษา 

16 การน ากระบวนการวิจัยมาใชใ้นการเรียนการสอนและส่งผลตอ่การเรียนรู้ของนักศึกษา 

17 การสอดแทรกศลิปะและวัฒนธรรม ภูมปัิญญาทอ้งถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลตอ่การเรียนรู้

ของนักศกึษา 

18 การแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศกึษาสนใจ (ถ้าม)ี 

19 ระบบการก ากับติดตามความกา้วหนา้ในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ท่ีปรึกษา (ถ้ามี) 
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20 มรีะบบการคัดเลอืกสถานประกอบการท่ีจะให้นักศกึษาเข้าไปปฏบัิตงิานสหกิจศึกษา 

21 มรีะบบการตดิตามและการประเมินผลการปฏบัิตงิานของนักศกึษาสหกิจศกึษา โดยม่ีสว่นร่วมของสถานศกึษา

และสถานประกอบการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรยีน 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูล

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการ

เรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมนิที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น 

และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้  

(assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการ

หลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควร

ส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมิน

ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ 

และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มกีารประเมินตามสภาพจริง 

(authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อน

ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

(feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่

สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จรงิของนักศึกษา 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี ้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังตอ่ไปนี้ 

  -  การประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

  -  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

  -  การก ากับการประเมนิการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.

6 และ มคอ.7) 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่า อยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้

ผูส้อนและผูเ้รียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอ่ไป 
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เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

- ไมม่รีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ 

- ไมม่กีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก 

- ไมม่แีนวคิด

ในการก ากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- ไมม่กีารน า

ระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิติ/

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏบัิติ/

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การปฏบัิติ/

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบัิต/ิด าเนนิงาน 

- ไมม่ขี้อมูล

หลักฐาน 

 - มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

  - ไมม่กีาร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มกีารปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มกีารปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

    - มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

     - มแีนวทางปฏิบัติ

ท่ีดโีดยมหีลักฐาน

เชงิประจักษย์นืยัน 

และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็น

แนวปฏบัิตท่ีิดไีด้

ชัดเจน 

 

แนวทางในการประเมิน 

1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศกึษามสี่วนร่วม 

2 น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเนน้ของรายวชิา (วชิาทฤษฎี ปฏบัิต ิสัมมนา ฯลฯ) 

3 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษาโดยใชก้ารประเมินตามสภาพจรงิ (เครื่องมือประเมินมีความ

หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปล่า การสงัเกต

พฤตกิรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏบัิตงิาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะทอ้นสภาพการปฏิบัตงิานจรงิใน

การประกอบอาชพี) 

4 การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมนินักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลพัธ์การเรียนรู้ 

5 การวเิคราะห/์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มกีารวพิากษ์
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ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สรา้งข้อสอบใหม่ๆ  เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมนิสามารถวัด

ความรู้และการคิดขัน้สูงได้เครื่องมือประเมินสะทอ้นความในการปฏบัิตงิานได้จรงิในโลกแห่งการท างาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวชิาท่ีมีหลายกลุ่มให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศกึษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับ

เกณฑ์ท่ีนักศกึษามสี่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันต้ังแต่แรก มขี้อมูลหลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ีใชใ้นการตัด

เกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะทอ้นความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวชิา) 

8 การสง่เสริมการสอน exit exam ตามมาตรฐาน TQF 

9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอยีดใน มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ

ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 

ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงาน

ผลการด าเนนิงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนนิงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า

คะแนนเท่ากับ 0 

 มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน

เท่ากับ 3.50 

 มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า

คะแนนเท่ากับ 4.00 

 มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า

คะแนนเท่ากับ 4.50 

 มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า

คะแนนเท่ากับ 4.75 

 มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน

เท่ากับ 5 

  

แนวทางในการประเมิน 

ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงาน

หลักสตูร 

2 มรีายละเอยีดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างนอ้ย

ก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวชิาและรายงานผลการด าเนนิของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
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และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศกึษา 

6 มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างนอ้ยร้อย

ละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

7 มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ

ด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชพี อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวชิาชีพ ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 50 ตอ่ปี 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
  

ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพรอ้มทางกายภาพ  ความพรอ้มด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 

ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน 

ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่

ส่งเสริมสนับสนุนใหน้ักศึกษาสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยพิจารณาร่วมกับผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาและอาจารย์ 

  

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้จะพิจารณาได้จาก 

  ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 ความพรอ้มของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมหีลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 

เชน่ ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ง

อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด 

หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่ง

สนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย  โดยพิจารณาการ

ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี ้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างนอ้ยดังตอ่ไปนี ้

  -  ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเพื่อใหม้ีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  -  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่เพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 

  -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่า อยู่ระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนกันจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และ

ส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างมปีระสิทธิผล 

 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

- ไมม่รีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ - มรีะบบ 

- ไมม่กีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก - มกีลไก 

- ไมม่แีนวคิด

ในการก ากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- ไมม่กีารน า

ระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิติ/

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏบัิติ/

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

- มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบัิต/ิด าเนนิงาน 

- ไมม่ขี้อมูล

หลักฐาน 

 - มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารประเมิน

กระบวนการ 

  - ไมม่กีาร - มกีารปรับปรุง/ - มกีารปรับปรุง/ - มกีารปรับปรุง/
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0 1 2 3 4 5 

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

    - มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

     - มแีนวทางปฏิบัติ

ท่ีดโีดยมีหลักฐาน

เชงิประจักษย์นืยัน 

และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็น

แนวปฏบัิตท่ีิดไีด้

ชัดเจน 

 

แนวทางในการประเมิน 

ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 

1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏบัิตกิารสภาพแวดลอ้มด้านการเรียนรู้) 

2 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศกึษา เชน่ ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ 

วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 

3 การจัดพื้นท่ี/สถานท่ีส าหรับนักศกึษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือท างานรว่มกัน 

4 มบีริการคอมพวิเตอร์ อนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

5 ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศกึษาสามารถ

ตดิตอ่สื่อสารได้ใกล้ชิด 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ 

ได้แก่ 

 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติ 

 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรยีน 

 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 

ตัวบ่งชี้จ านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง

ถือว่า หลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีการผลการ

ด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่า เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และจะมีการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการประเมนิ 

ประเมนิองค์ประกอบที่ 2 - 6 

ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 

คะแนนระดับหลักสูตรเปน็คะแนนเฉลี่ยของ

ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 - 6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 
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ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า  

คะแนนระดับหลักสูตร  = 0   หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร  = 0.01 – 5.00   หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับ 

คุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังนี้ 

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 – 2.00 น้อย 

2.01 – 3.00 ปานกลาง 

3.01 – 4.00 ด ี

4.01 – 5.00 ดีมาก 

 

แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/

สถาบัน ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการ

พัฒนาของหลักสูตรตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ  ผลลัพธ์ 

และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพใน

องค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ

ของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางตอ่ไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวมเฉลี่ย   =   คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งช้ี 

                                           13 



59 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ

ที ่

คะแนน

ผ่าน 

จ านวน

ตัวบ่งชี ้

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 

0.01 – 2.00 ระดับคณุภาพนอ้ย 

2.01 – 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดมีาก 

1 ไมผ่่านการประเมิน  

2  2 - - 2.1,2.2   

3 3 3.1,3.2,

3.3 

- -   

4 3 4.1,4.2,

4.3 

- -   

5 4 5.1 5.2,5.3

,5.4 

-   

6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมนิ      

 

 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  

องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6 

จุดเด่น 

1. 

2. 

โอกาสในการพัฒนา 

1. 

2. 

 


