1

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ (เริ่มใช้ ในปี การศึกษา 2557)
ระดับหลักสู ตร

ระดับคณะ

ระดับสถาบัน

มีการดาเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ เพือ่ ให้ สามารถ
ส่ งเสริม สนับสนุน กากับติดตาม การดาเนินงานให้ เป็ นไป
ตามทีก่ าหนด สะท้ อนการจัดการศึกษาอย่ างมีคุณภาพ
เป็ นการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะ
และสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลัก
เสรีภาพทางวิชาการและความมีอสิ ระในการดาเนินการของ
สถานศึกษา (ความเข้ มแข็งทางวิชาการ)

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
แนวปฏิ บั ติ ใ นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา
• การประกันคุณภาพการศึกษาภายในแบ่ งเป็ น 3 ระดับคือ
ระดั บ หลัก สู ต ร ระดั บ คณะ และระดั บ สถาบั น โดยเริ่ ม
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557 เป็ นต้ นไป

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา
• ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสู ตรที่คณะกรรมการฯ
จั ด ท าขึ้น เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ การประเมิ น เพื่ อ การเผยแพร่
หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 (ข้ อ 9)
• ก าหนดให้ ร ายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ
หลักสู ตร (IQA ระดับหลักสู ตร) และรายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสู ตร (มคอ.7) เป็ นรายงานฉบับเดียวกัน เพือ่ ลดความซ้าซ้ อน

การประเมินเพือ่ การเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานตามที่
ประกาศไว้ ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552
ปรากฏอยู่ในประกาศ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ข้ อ 9 และ
ประกาศ แนวทางการปฏิ บัติตามกรอบมาตรฐานคุ ณุวฒิฯ ข้ อ 8
ดังนี้
สกอ.ต้ องเผยแพร่ หลักสู ตรใหม่ /ปรั บปรุ งที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบ TQF เมื่อสถาบันอุดมศึ กษาเปิ ดสอนไปแล้ วอย่ างน้ อย
ครึ่งระยะเวลาของหลักสู ตรตามเกณฑ์ ต่ อไปนี้
• เป็ นหลักสู ตรที่ได้ รับอนุมัติจากสภาสถาบันก่ อนเปิ ดสอนและได้
แจ้ ง สกอ. ภายใน 30 วัน นับแต่ วนั ทีส่ ภาอนุมัติ
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การประเมินเพือ่ การเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานตามที่
ประกาศไว้ ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552
• ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสู ตร จะต้ องมีคะแนนเฉลี่ย
ระดับดีขึน้ ไปต่ อเนื่องกัน 2 ปี นับตั้งแต่ เปิ ดสอนหลักสู ตรที่พัฒนา
ตามกรอบ TQF
• หลักสู ตรที่ไม่ ได้ รับการเผยแพร่ ให้ สถาบันดาเนินการปรั บปรุ งตาม
เงือ่ นไขที่ สกอ. จะกาหนดจากผลประเมินต่ อไป
• หลักสู ตรใดได้ รับการเผยแพร่ แล้ วจะต้ องกากับดูแลให้ มีการรั กษา
คุณภาพให้ มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลประเมินภายในต้ องมีคะแนน
เฉลีย่ อยู่ในระดับดีขนึ้ ไป
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ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา
• สกอ. จะดาเนินการเผยแพร่ หลักสู ตรทีผ่ ่ านการประเมินตามระบบ
ดังกล่ าวว่ าได้ มาตรฐานตามกรอบฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2552 ในฐานข้ อมูลหลักสู ตร
• การจัดส่ งรายงานประจาทีเ่ ป็ นรายงานการประเมินตนเองผ่ าน
ระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปี การศึกษา
• สกอ. จะดาเนินการติดตามตรวจสอบความก้ าวหน้ าของการปฏิบัติ
ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่ างน้ อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี
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การประกันคุณภาพระดับหลักสู ตร
1. เชื่อมโยงตัวบ่ งชี้ในการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552
2. รายงานข้ อมูลพืน้ ฐานในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับตัวบ่ งชี้ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่ งชี้เชิงปริมาณใน
ส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับคุณวุฒิ ตาแหน่ งทางวิชาการ และผลงานทาง
วิชาการ สาหรับตัวบ่ งชี้เชิงคุณภาพเน้ นกระบวนการทั้งหมด
3. มีการประเมินในลักษณะของพิชญพิจารย์ ( peer review)
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ประโยชน์ ในการดาเนินการประกันคุณภาพในระดับหลักสู ตร
1. สร้ างความมัน่ ใจต่ อสั งคมในคุณภาพบัณฑิตของทุกสถาบัน
2. ใช้ เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาที่
นาไปสู่ ผลลัพธ์ ทมี่ ่ ุงหวัง
- ผู้เรียนมีคุณภาพตาม TQF (HE)
- ผู้เรียนมีงานทา
3. นามาประกอบการพิจารณาขึน้ ทะเบียนหลักสู ตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
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ตัวอย่ างการประกันคุณภาพระดับหลักสู ตรทีเ่ ทียบเคียงได้
• ผลการประเมินหลักสู ตรของ AUNQA
• ผลการประเมินหลักสู ตรวิชาชีพทีไ่ ด้ รับการรับรองจาก

องค์ การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่ น
- AACSB (สาหรับหลักสู ตรทางด้ านบริหารธุรกิจ)
- ABET (สาหรับหลักสู ตรทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ )
• หลักสู ตรทีไ่ ด้ รับการตรวจประเมินเป็ นประจาและ
ผ่ านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปี การศึกษา 2557
ระดับ

นโยบายการประกันคุณภาพ
หลักสู ตร
เกณฑ์ สกอ. ทั้งหมด
คณะ/หน่ วยงานเทียบเท่ า
เกณฑ์ สกอ. + มศว
ภาควิชา และสานักงานคณบดี/ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจา
สานักงานเลขานุการประจา
คณะ/หน่ วยงาน โดยใช้ เกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัย
หน่ วยงาน
พัฒนาขึน้ เป็ นแนวทางในการดาเนินการ
ประกันฯ
หน่ วยงานสนับสนุนวิชาการ เกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึน้
สถาบัน
เกณฑ์ สกอ. + มศว

กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปี การศึกษา 2557
ระดับ

ช่ วงเวลา

หลักสู ตร

กลางเดือน พฤษภาคม – กลางเดือน กรกฎาคม
พ.ศ.2558
ระหว่ างเดือนสิ งหาคม – กันยายน พ.ศ.2558

คณะ/
หน่ วยงานเทียบเท่ า
สถาบัน
สั ปดาห์ แรกของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558

รอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
• ปี การศึกษา 2557 มศว ได้ มกี ารเปลีย่ นปฏิทนิ การศึกษาตาม
กลุ่มประเทศอาเซียน คือ
เดือน สิ งหาคม – กรกฎาคม ของปี ถัดไป
(1 สิ งหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)

• มหาวิทยาลัยจะต้ องจัดส่ งรายงานประจาปี ไปยัง สกอ.
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558

การคิดรอบปี ในการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้
ในการคิดรอบปี สาหรับการรายงานตัวบ่ งชี้จะมีระบุไว้ ในคู่มอื การการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ ดังนี้

ปี การศึกษา

• เดือน สิ งหาคม – กรกฎาคม ของปี ถัดไป
• ปี การศึกษา 2557 คือ 1 ส.ค.57 – 31 ก.ค.58

ปี งบประมาณ

• ปี งบประมาณทีเ่ ป็ นปี เดียวกับปี การศึกษา
• ปี งบประมาณ 2557 คือ 1 ต.ค.56 – 30 ก.ย. 57

ปี ปฏิทิน

• ปี ปฏิทนิ ทีเ่ ป็ นปี เดียวกับปี การศึกษา
• ปี พ.ศ. 2557 คือ 1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57

การนับจานวนอาจารย์ ประจา นักวิจัย
และบุคลากรสายสนับสนุน

ระยะเวลา

คิดเป็ น

9-12 เดือน
1 คน
6 เดือนขึน้ ไปแต่ ไม่ ถึง 9 เดือน
0.5 คน
น้ อยกว่ า 6 เดือน
ไม่ สามารถนามานับได้

นิยามศัพท์ สาคัญ
อาจารย์

อาจารย์ ประจา

คณาจารย์ ซึ่งจะมี
ตาแหน่ งทางวิชาการที่
ประกอบด้ วย

บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทีม่ หี น้ าทีห่ ลักทางด้ านการ
สอนและการวิจัย และปฏิบตั ิหน้ าทีเ่ ต็มเวลาตามภาระงาน
ทีร่ ับผิดชอบในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอน (มิใช่ เต็มเวลาตามเวลา
ทาการ)

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์

สาหรับอาจารย์ ที่สถาบันจ้ างเข้ ามาเป็ นอาจารย์ ประจา
ด้ วยเงินรายได้ หน่ วยงานจะต้ องมีสัญญาจ้ างทีม่ กี ารระบุ
ระยะเวลาการจ้ างอย่ างชัดเจนและไม่ น้อยกว่ า 9 เดือน ใน
สั ญญาจ้ างจะต้ องระบุหน้ าทีภ่ าระงานให้ ชัดเจน ไม่ น้อย
กว่ าหน้ าทีข่ องอาจารย์ ประจาตามทีก่ าหนดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ (ข้ อที่ 7.3 : การสอนและการวิจัย)

การแต่ งตั้งกรรมการประเมินระดับหลักสู ตร
กรณีต้องการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบ TQF
• ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่ างน้ อย 3 คน โดยเกินกว่ ากึ่งหนึ่ง
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอย่ างน้ อยหนึ่งคน
ต้ องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาทีข่ อรับการประเมิน
• ประธานกรรมการเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
• คณะกรรมการทุ ก คนต้ อ งขึ้นทะเบียนผู้ ป ระเมิน ระดับ
หลักสู ตรของ สกอ.

คุณสมบัตขิ องกรรมการประเมินภายใน ระดับหลักสู ตร
แต่ ละระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
คณะกรรมการมีวุฒิปริญญาโทขึน้ ไป หรือ

ดารงตาแหน่ ง ผศ. ขึน้ ไป

ปริญญาโท
คณะกรรมการมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

ดารงตาแหน่ ง รศ. ขึน้ ไป

ปริญญาเอก
คณะกรรมการมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

ดารงตาแหน่ ง ศ. ขึน้ ไป

การคิดคะแนน ระดับหลักสู ตร
ผ่าน
องค์ ประกอบที่ 1

ผลการประเมิน

ประเมินองค์ ประกอบที่ 2-6

คะแนนระดับหลักสู ตรเป็ นคะแนนเฉลีย่ ของ
ตัวบ่ งชี้ในองค์ ประกอบที่ 2-6

ไม่ ผ่าน
องค์ ประกอบที่ 1

คะแนนระดับหลักสู ตร = 0

การคิดคะแนน ระดับหลักสู ตร
คะแนนรวมเฉลีย่ = คะแนนรวมของตัวบ่ งชี้ 13 ตัวบ่ งชี้
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ซึ่งเป็ นการแปลผลจะเป็ นการอธิบายว่ า
คะแนนระดับหลักสู ตร = 0 หมายถึง หลักสู ตรไม่ ได้ มาตรฐาน
คะแนนระดับหลักสู ตร = 0.01 - 5.00 หมายถึง หลักสู ตรเป็ นไป
ตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพตามคะแนนทีไ่ ด้ ดงั นี้

การคิดคะแนน ระดับหลักสู ตร
คะแนน
0.01 - 2.00
2.01 - 3.00
3.01 - 4.00
4.01 - 5.00

ระดับคุณภาพ
น้ อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
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องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้คุณภาพระดับหลักสู ตร
องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี้
องค์ ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่ งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสู ตรตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสู ตรทีก่ าหนดโดย สกอ.
ระดับปริญญาตรี มีเกณฑ์ 4 ข้ อ
ระดับบัณฑิตศึกษา มีเกณฑ์ 12 ข้ อ

ชนิดตัวบ่ งชี้

กระบวนการ
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องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้คุณภาพระดับหลักสู ตร
องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี้
ชนิดตัวบ่ งชี้
องค์ ประกอบที่ 2 คุณภาพบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
ผลลัพธ์
ตัวบ่ งชี้ 2.1
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่ งชาติ
ตัวบ่ งชี้ 2.2
ร้ อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้ งานทาหรือประกอบ ผลลัพธ์
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ผลลัพธ์
ตัวบ่ งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่ งชาติ
ตัวบ่ งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ผลลัพธ์
ปริญญาโททีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์และหรือเผยแพร่
ตัวบ่ งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ผลลัพธ์
ปริญญาเอกทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์และหรือเผยแพร่
24

องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้คุณภาพระดับหลักสู ตร (ต่ อ)
องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี้
องค์ ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่ งชี้ 3.1
การรับนักศึกษา
ตัวบ่ งชี้ 3.2
การส่ งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่ งชี้ 3.3
ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา
องค์ ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่ งชี้ 4.1
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่ งชี้ 4.2
คุณภาพอาจารย์

ชนิดตัวบ่ งชี้
กระบวนการ
กระบวนการ
ผลลัพธ์

กระบวนการ
ปัจจัยนาเข้ า

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีด่ ารงตาแหน่ งทางวิชาการ
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
25

องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้คุณภาพระดับหลักสู ตร (ต่ อ)
องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี้
องค์ ประกอบที่ 4 อาจารย์ (ต่ อ)

ชนิดตัวบ่ งชี้

ประเด็นที่ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรปริญญาเอก
ทีไ่ ด้ รับการอ้ างอิงในในฐานข้ อมูล TCI และ Scopus
ต่ อจานวนอาจารย์ ประจาหลักสู ตร (เฉพาะปริญญาเอก)

ตัวบ่ งชี้ 4.3

ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์

ผลลัพธ์
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องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้คุณภาพระดับหลักสู ตร (ต่ อ)
องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี้
องค์ ประกอบที่ 5 หลักสู ตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่ งชี้ 5.1
สาระของรายวิชาในหลักสู ตร
ตัวบ่ งชี้ 5.2
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน
ตัวบ่ งชี้ 5.3
การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่ งชี้ 5.4
ผลการดาเนินงานหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
องค์ ประกอบที่ 6 สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่ งชี้ 6.1
สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้

ชนิดตัวบ่ งชี้
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
ผลลัพธ์

กระบวนการ
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องค์ ประกอบการประเมินคุณภาพและชนิดตัวบ่ งชี้
องค์ ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน (ผ่ าน/ไม่ ผ่าน)
องค์ ประกอบที่ 3 นักศึกษา (3 ตัวบ่ งชี้)
องค์ ประกอบที่ 4 อาจารย์ (2 ตัวบ่ งชี้)
องค์ ประกอบที่ 5 หลักสู ตร การเรียนการสอนฯ (4 ตัวบ่ งชี้)
องค์ ประกอบที่ 6 สิ่ งสนับสนุนฯ (1 ตัวบ่ งชี้)

รวม 13 ตัวบ่ งชี้

Input

Process

Output/Outcome

(1 ตัวบ่ งชี้)

(10 ตัวบ่ งชี้)

(2 ตัวบ่ งชี้)

องค์ ประกอบที่ 4 อาจารย์
(ระดับปริญญาตรี 1 ตัวบ่ งชี้ จานวน 3 ประเด็น)
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
ปริญญาโท 1 ตัวบ่ งชี้ จานวน 3 ประเด็น
ปริญญาเอก 1 ตัวบ่ งชี้ จานวน 4 ประเด็น

องค์ ประกอบที่ 2 คุณภาพบัณฑิต
(ระดับปริญญาตรี 2 ตัวบ่ งชี้)
(ระดับบัณฑิตศึกษา 2 ตัวบ่ งชี้)
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องค์ ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐาน

29

การกากับมาตรฐาน
คาอธิบายตัวบ่ งชี้ :
ในการควบคุ ม ก ากับ มาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริ ห าร
จัดการหลักสู ตรทุกหลักสู ตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรที่
ได้ ป ระกาศใช้ เ มื่ อ พ.ศ.2548 ตลอดระยะเวลาที่ มี ก ารจั ด การเรี ย น
การสอนในหลักสู ตรดังกล่ าว โดยหลักสู ตร
ระดับปริญญาตรี จะพิจารณาตามเกณฑ์ 4 ประเด็น
ระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ 12 ประเด็น

30

ตัวบ่ งชี้ 1.1
การบริหารจัดการหลักสู ตร
ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
ทีก่ าหนดโดย สกอ.

31

ตัวบ่ งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสู ตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรที่กาหนดโดย สกอ.

32

ตัวบ่ งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสู ตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่ อ)
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ตัวบ่ งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสู ตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่ อ)
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ตัวบ่ งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสู ตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่ อ)
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ตัวบ่ งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสู ตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่ อ)
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ตัวบ่ งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสู ตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่ อ)
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ตัวบ่ งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสู ตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่ อ)
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ตัวบ่ งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสู ตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่ อ)

39

ตัวบ่ งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสู ตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรที่กาหนดโดย สกอ. (ต่ อ)

40

ตัวบ่ งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสู ตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
ทีก่ าหนดโดย สกอ.

ผลการประเมินตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 : กาหนดไว้ ว่า
ผ่ าน และ ไม่ ผ่าน หากไม่ ผ่านเกณฑ์ ฯ ข้ อใดข้ อหนึ่ง ถือว่ าหลักสู ตรไม่ ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็ น ศูนย์ )
หลักฐานเอกสารทีต่ ้ องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ ละรายตัวบ่ งชี้
1. เอกสารหลักสู ตรฉบับที่ สกอ.ประทับตรารับทราบ
2. หนังสื อนาที่ สกอ. แจ้ งรับทราบหลักสู ตร (ถ้ ามี)
3. กรณีที่หลักสู ตรยังไม่ ได้ แจ้ งการรั บทราบ ให้ มีหนังสื อนาส่ ง สกอ.
หรื อหนั งสื อส่ งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุ มสภาที่อนุ มัติ/ให้ ความ
เห็นชอบหลักสู ตร
41

องค์ ประกอบที่ 2
คุณภาพบัณฑิต

42

ตัวบ่ งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่ งชาติ
วิธีการคานวณ
ผลรวมของค่ าคะแนนทีไ่ ด้ จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้ รับการประเมินทั้งหมด
หมายเหตุ จานวนบัณฑิตทีร่ ับการประเมินจากผู้ใช้ บัณฑิตจะต้ องไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 20
ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา กรณีวชิ าชีพทีม่ กี ารเพิม่ เติมคุณลักษณะบัณฑิตจาก
กรอบ TQF ต้ องทาการประเมินครบทุกด้ าน
เกณฑ์ การให้ คะแนน

ใช้ ค่าเฉลีย่ ของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
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ตัวบ่ งชี้ 2.2 ร้ อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้ งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ระดับปริญญาตรี)
วิธีการคานวณ
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้ งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตทีต่ อบแบบสารวจทั้งหมด

X

100

หมายเหตุ การคานวณค่ าร้ อยละไม่ นาบัณฑิตที่ประสงค์ จะศึกษาต่ อ รับการเกณฑ์ ทหาร
และการบรรพชามาพิจารณา ทั้งนีจ้ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจต้ องไม่ น้อยกว่ า
ร้ อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
เกณฑ์ การให้ คะแนน

ใช้ บัญญัติไตรยางศ์ เทียบ กาหนดร้ อยละ 100 เท่ ากับ 5 คะแนน
44

ตัวบ่ งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่ วงนา้ หนักของผลงานทีต่ ีพมิ พ์หรือเผยแพร่ ของ
นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

X 100

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
เกณฑ์ การให้ คะแนน

ใช้ บัญญัติไตรยางศ์ เทียบ กาหนดร้ อยละ 40 ขึน้ ไป
เท่ ากับ 5 คะแนน
45

ตัวบ่ งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ (ต่ อ)
ค่ านา้ หนัก

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ

0.10
0.20

บทความสมบูรณ์ ทตี่ พี มิ พ์ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
มีการตีพมิ พ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุ มวิชาการระดับชาติ
- บทความฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุ มวิชาการ
ระดับนานาชาติ
- บทความฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่ อยู่ใน
ฐานข้ อมู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่ สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุ มัติและ
จัดทาเป็ นประกาศให้ ทราบเป็ นการทั่วไป และแจ้ งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน
30 วันนับแต่ วนั ที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้ รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.40
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ตัวบ่ งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ (ต่ อ)
ค่ านา้ หนัก

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ

0.60

บทความวิจัยทีต่ ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความทีต่ ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่ อยู่ในฐานข้ อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. แต่ สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็ นประกาศ
ให้ ทราบเป็ นการทั่วไป และแจ้ งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่ วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่ อยู่ใน Beall’s list)
- บทความที่ตพี มิ พ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้ อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
- ผลงานที่ได้ รับการจดสิ ทธิบัตร

0.80

1.00
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ตัวบ่ งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ที่ได้ รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ (ต่ อ)
ค่ านา้ หนัก

0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพผลงานสร้ างสรรค์
งานสร้ างสรรค์ ที่มีการเผยแพร่ สู่ สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง
หรือผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้ างสรรค์ ทไี่ ด้ รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบัน
งานสร้ างสรรค์ ทไี่ ด้ รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
งานสร้ างสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ในระดั บ ความร่ วมมื อ ระหว่ า ง
ประเทศ
งานสร้ างสรรค์ ทไี่ ด้ รับการเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

* หมายเหตุ ผลงานสร้ างสรรค์ ทุกชิ้นต้ องผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการทีม่ ี
องค์ ประกอบไม่ น้อยกว่ า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่ วมพิจารณาด้ วย
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ตัวบ่ งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
วิธีการคานวณ

ผลรวมถ่ วงนา้ หนักของผลงานทีต่ ีพมิ พ์หรือเผยแพร่ ของ
นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

X 100

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
เกณฑ์ การให้ คะแนน

ใช้ บัญญัติไตรยางศ์ เทียบ กาหนดร้ อยละ 80 ขึน้ ไป
เท่ ากับ 5 คะแนน

*หมายเหตุ การส่ งบทความเพือ่ พิจารณาคัดเลือกให้ นาเสนอในการประชุมวิชาการต้ องส่ งเป็ น
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้ รับการตอบรับและตีพมิ พ์แล้ ว การตีพมิ พ์ต้องตีพมิ พ์เป็ น
ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรู ปแบบเอกสาร หรือสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ได้
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ตัวบ่ งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ (ต่ อ)
ค่ านา้ หนัก
0.20

0.40

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่มีการตีพิมพ์ ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุ มวิชาการ
ระดับชาติ
- บทความฉบั บสมบู รณ์ ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิชาการระดับ
นานาชาติ
- บทความฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพมิ พ์ ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่ อยู่ในฐานข้ อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่ สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็ นประกาศให้
ทราบเป็ นการทั่ ว ไป และแจ้ ง ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
- ผลงานที่ได้ รับการจดอนุสิทธิบัตร
50

ตัวบ่ งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ (ต่ อ)
ค่ านา้ หนัก

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ

0.60

บทความวิจัยมีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI (กลุ่มที่ 2 )
- บทความที่ตี พิมพ์ ในวารสารวิช าการระดับนานาชาติ ที่ไม่ อ ยู่ ในฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ
ก.พ.อ. แต่ สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุ มัติและจัดทาเป็ นประกาศให้ ทราบเป็ นการทั่วไป
และแจ้ งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่ วนั ทีอ่ อกประกาศ (ซึ่งไม่ อยู่ใน Beall’s list)
- บทความทีต่ ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้ อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.
- ผลงานทีไ่ ด้ รับการจดสิ ทธิบตั ร

0.80

1.00

* การส่ งบทความเพือ่ พิจารณาคัดเลือกให้ นาเสนอในการประชุมวิชาการต้ องส่ งเป็ นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ
เมื่อได้ รับ การตอบรับและตีพมิ พ์แล้ ว การตีพมิ พ์ต้องตีพมิ พ์ เป็ นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรู ปแบบเอกสาร หรือ
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ได้
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ตัวบ่ งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ที่ได้ รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ (ต่ อ)
ค่ านา้ หนัก

0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพผลงานสร้ างสรรค์
งานสร้ างสรรค์ ที่มีการเผยแพร่ สู่ สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง
หรือผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้ างสรรค์ ทไี่ ด้ รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบัน
งานสร้ างสรรค์ ทไี่ ด้ รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
งานสร้ างสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ในระดั บ ความร่ วมมื อ ระหว่ า ง
ประเทศ
งานสร้ างสรรค์ ทไี่ ด้ รับการเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

* หมายเหตุ ผลงานสร้ างสรรค์ ทุกชิ้นต้ องผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการทีม่ ี
องค์ ประกอบไม่ น้อยกว่ า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่ วมพิจารณาด้ วย
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ตัวบ่ งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ (ต่ อ)
• ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ ร่วมกันและนับในตัวบ่ งชี้นีแ้ ล้ ว
สามารถนาไปนับในตัวบ่ งชี้ผลงานทางวิชาการอาจารย์
• ผลงานของนั กศึ กษาและผู้สาเร็ จการศึ กษาให้ นับผลงานทุกชิ้นที่มี
การตีพมิ พ์ เผยแพร่ ในปี การประเมินนั้นๆ
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องค์ ประกอบที่ 3
นักศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ 3.1 ระบบการรับนักศึกษา
คาอธิบายตัวบ่ งชี้ :
คุณสมบัติของนักศึ กษาที่รับเข้ าศึ กษาในหลักสู ตรเป็ นปั จจัยพื้นฐาน
ของความสาเร็ จ แต่ ละหลักสู ตรจะมีแนวคิดปรั ชญาในการออกแบบหลักสู ตร
ซึ่ ง จาเป็ นต้ องมีการกาหนดคุ ณ สมบั ติข องนั กศึ กษาที่สอดคล้ องกับลักษณะ
ธรรมชาติ ข องหลัก สู ต ร การก าหนดเกณฑ์ ที่ ใ ช้ ในการคัด เลือ กต้ อ งมี ค วาม
โปร่ งใส ชัดเจน และสอดคล้ องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสู ตร
มีเครื่องมือที่ใช้ ในการคัดเลือก ข้ อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา ให้ ได้ นักศึกษาที่
มีความพร้ อมทางปัญญา สุ ขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลา
เรี ย นเพียงพอ เพื่อให้ สามารถสาเร็ จการศึ กษาได้ ตามระยะเวลาที่หลักสู ต ร
กาหนด
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ตัวบ่ งชี้ 3.1 ระบบการรับนักศึกษา (ต่ อ)
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้ ให้ อธิบาย
กระบวนการในประเด็นที่เกีย่ วข้ อง ดังต่ อไปนี้
* การรับนักศึกษา
* การเตรียมความพร้ อมก่ อนเข้ าศึกษา
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เกณฑ์ การประเมิน
(0)

(1)

(2)

• ไม่ มีระบบ • มีระบบ
• มีระบบ
• ไม่ มีข้อมูล
มีกลไก
มีกลไก
• ไม่ มีแนวคิด • ไม่ มีการนา • มีการนา
ในการ
ระบบกลไก ระบบกลไก
กากับ
ไปสู่ การ
ไปสู่ การ
ติดตามและ
ปฏิบัต/ิ
ปฏิบตั /ิ
ปรับปรุง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
• ไม่ มีข้อมูล
• มีการประเมิน
หลักฐาน
กระบวนการ
• ไม่ มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ

(3)

(4)

(5)

• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่ การ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
• มีการ
ประเมิน
กระบวนการ
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่ การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีการเรียนรู้โดย
ดาเนินการตาม
วงจร PDCA
มากกว่าหนึ่งรอบ
หรือมีการจัดการ
ความรู้ใน
กระบวนการ
ดาเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีการเรียนรู้โดยดาเนินการ
ตามวงจร PDCA มากกว่า
หนึ่งรอบหรือมีการจัดการ
ความรู้ในกระบวนการ
ดาเนินงาน
• มีแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดโี ดยมี
การเทียบเคียงกับหลักสู ตร
เดียวกันในกลุ่มสถาบัน
เดียวกันที่เหมาะสม
หรือได้ รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
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ผลประเมินคุณภาพเปรียบเทียบ ปี การศึกษา 2555 (ทปอ. 27 มหาวิทยาลัย)
ระดับ
คุณภาพ

มหาวิทยาลัย (คะแนน)

ระดับ
คุณภาพ

มหาวิทยาลัย (คะแนน)

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (4.86)
ดีมาก
ดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร (4.46)
(4.51 คะแนน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (4.83)
(3.51-4.50
มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง (4.43)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (4.76)
ขึน้ ไป)
คะแนน)
มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ (4.40)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (4.75)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (4.33)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (4.71)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (4.30)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (4.67)
มหาวิทยาลัยบูรพา (4.23)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (4.66)
มหาวิทยาลัยพะเยา (4.07)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (4.63)
มหาวิทยาลัยนครพนม (4.05)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง (4.59)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (4.57)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (4.56)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.55)
มหาวิทยาลัยทักษิณ (4.55)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (4.52)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (4.52)
Source: CHE QA 09/01/2015
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ (4.51)
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ผลประเมินคุณภาพเปรียบเทียบ ปี การศึกษา 2556 (ทปอ. 27 มหาวิทยาลัย)
ระดับคุณภาพ

มหาวิทยาลัย (คะแนน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (4.87)
ดีมาก
(4.51 คะแนน สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (4.87)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (4.86)
ขึน้ ไป)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.72)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (4.70)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (4.68)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (4.65)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (4.64)
ม.ธรรมศาสตร์ (4.58)
ม.สุ โขทัยธรรมาธิราช (4.58)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (4.58)
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ (4.58)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (4.58)
มหาวิทยาลัยทักษิณ (4.55)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (4.55)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (4.53)
มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง (4.51)

ระดับ
คุณภาพ

มหาวิทยาลัย (คะแนน)

ดี
(3.514.50
คะแนน)

มหาวิทยาลัยพะเยา (4.47)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (4.42)
ม.นเรศวร (4.38)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (4.22)
มหาวิทยาลัยบูรพา (4.20)
มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ (4.04)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ฯ ลาดกระบัง (3.95)
มหาวิทยาลัยนครพนม (3.79)

* ไม่ ปรากฏคะแนนในระบบ CHE QA : ม.มหิดล , ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Source: CHE QA 09/01/2015
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ผลประเมินคุณภาพเปรียบเทียบ ปี การศึกษา 2556 (คณะQQQQQ)
ระดับคุณภาพ

คณะQQQQQ
มหาวิทยาลัย (คะแนน)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (4.92)
ดีมาก
(4.51 คะแนน มหาวิทยาลัยทักษิณ (4.91)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (4.90)
ขึน้ ไป)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (4.85)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.84)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (4.82)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (4.78)
ม.ธรรมศาสตร์ (4.76)
มหาวิทยาลัยพะเยา (4.75)
ม.นเรศวร (4.74)

ระดับคุณภาพ

คณะQQQQQ
มหาวิทยาลัย (คะแนน)

ดีมาก
(4.51
คะแนนขึน้
ไป)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (4.53)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (4.53)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (4.47)

ดี
(3.51-4.50
คะแนน)

มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง (4.33)
ม.สุ โขทัยธรรมาธิราช (4.31)
มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ (4.27)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (4.22)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง (4.66)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (4.64)
มหาวิทยาลัยบูรพา (4.61)
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ (4.60)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (4.59)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (4.55)
* ไม่ ปรากฏคะแนนในระบบ CHE QA : ม.มหิดล, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Source: CHE QA 09/01/2015
60

ตัวบ่ งชี้ 3.1 ระบบการรับนักศึกษา (ต่ อ)
ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
การรับนักศึกษา
1. การกาหนดเป้ าหมายจานวนรับนักศึกษาคานึงความต้ องการของตลาดแรงงาน และสภาพ
ความพร้ อมของอาจารย์ ประจาทีม่ ีอยู่ (ควบคุมอัตราส่ วนอาจารย์ ต่อนักศึกษาให้ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ )
2. เกณฑ์ การรับนักศึกษาทีป่ ระกาศรับสะท้ อนคุณภาพของนักศึกษาทีเ่ หมาะสมกับหลักสู ตรที่
เปิ ดสอนและสอดคล้ องกับระดับของหลักสู ตร ประเภทหลักสู ตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ ของสถาบัน
และหลักสู ตร ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ทกี่ าหนดในหลักสู ตร
3. เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการคัดเลือก
4. นักศึกษาทีร่ ับเข้ าเรียนในหลักสู ตรมีคุณสมบัตแิ ละศักยภาพในการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลา
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ตัวบ่ งชี้ 3.1 ระบบการรับนักศึกษา (ต่ อ)
ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
การรับนักศึกษา
5. ในกรณีทนี่ ักศึกษามีคุณสมบัตไิ ม่ ครบถ้ วนตามเกณฑ์ ที่กาหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้ า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไข นักศึกษาได้ รับการเตรียมความพร้ อมทางการเรียนหรือได้ รับการพัฒนา
จนมีคุณสมบัตคิ รบผ่ านเกณฑ์ ข้นั ตา่ เพือ่ ให้ สามารถเรียนในหลักสู ตรได้ จนสาเร็จการศึกษา
6. การกาหนดคุณสมบัตใิ นการรับเข้ าของผู้สมัครในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาต้ องสู งกว่ า
คุณสมบัตขิ องการรับเข้ าศึกษาในหลักสู ตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้ าน
ภาษาต่ างประเทศ และคุณสมบัตพิ นื้ ฐานทีน่ าไปสู่ การพัฒนาศักยภาพการวิจัย
7. กระบวนการคัดเลือกมีความเข้ มงวดเพือ่ ให้ ได้ นักศึกษาทีม่ ศี ักยภาพในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
(พิจารณาจากอัตราส่ วนนักศึกษาทีร่ ับเข้ าต่ อผู้สมัคร)
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ตัวบ่ งชี้ 3.2 การส่ งเสริมและพัฒนานักศึกษา
คาอธิบายตัวบ่ งชี้ :
ต้ องมีกลไกในการพัฒนาความรู้ พื้นฐานหรื อการเตรี ยมความพร้ อม
ทางการเรี ยนแก่ นักศึกษา เพื่อให้ มีความสามารถในการเรี ยนรู้ ระดับอุดมศึกษา
ได้ อย่ างมีความสุ ข อัตราการลาออกกลางคันน้ อย ในระหว่ างการศึกษามีการจัด
กิจ กรรมการพั ฒ นาความรู้ ความสามารถในรู ป แบบต่ า ง ๆ ทั้ ง กิ จ กรรมใน
ห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น มี กิจ กรรมเสริ ม สร้ า งความเป็ นพลเมื อ งดี ที่ มี
จิตสานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ คาปรึกษาจากอาจารย์ ที่ปรึกษาฯ
ระบบการป้ องกั น หรื อ การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง รวมทั้ ง การส่ งเสริ ม
การเผยแพร่ ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้ างโอกาสการเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ ม
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ ได้ มาตรฐานสากล
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ตัวบ่ งชี้ 3.2 การส่ งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ต่ อ)
ในการรายงานการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ให้ อ ธิ บ าย
กระบวนการในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้ อง ดังต่ อไปนี้
* การควบคุ ม การดู แ ล การให้ ค าปรึ ก ษาวิ ช าการและ
แนะแนวแก่ นักศึกษาปริญญาตรี
* การควบคุมดูแลให้ คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่ บัณฑิตศึกษา
* การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้ างทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
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เกณฑ์ การประเมิน
(0)

(1)

(2)

• ไม่ มีระบบ • มีระบบ
• มีระบบ
• ไม่ มีข้อมูล
มีกลไก
มีกลไก
• ไม่ มีแนวคิด • ไม่ มีการนา • มีการนา
ในการ
ระบบกลไก ระบบกลไก
กากับ
ไปสู่ การ
ไปสู่ การ
ติดตามและ
ปฏิบัต/ิ
ปฏิบตั /ิ
ปรับปรุง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
• ไม่ มีข้อมูล
• มีการประเมิน
หลักฐาน
กระบวนการ
• ไม่ มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ

(3)

(4)

(5)

• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่ การ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
• มีการ
ประเมิน
กระบวนการ
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่ การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีการเรียนรู้โดย
ดาเนินการตาม
วงจร PDCA
มากกว่าหนึ่งรอบ
หรือมีการจัดการ
ความรู้ใน
กระบวนการ
ดาเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีการเรียนรู้โดยดาเนินการ
ตามวงจร PDCA มากกว่า
หนึ่งรอบหรือมีการจัดการ
ความรู้ในกระบวนการ
ดาเนินงาน
• มีแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดโี ดยมี
การเทียบเคียงกับหลักสู ตร
เดียวกันในกลุ่มสถาบัน
เดียวกันที่เหมาะสม
หรือได้ รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
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ตัวบ่ งชี้ 3.2 การส่ งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ต่ อ)
ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
การควบคุมดูแลการให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่ นักศึกษา
1. การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ ทปี่ รึกษา มีการควบคุมกากับให้ จานวนนักศึกษาต่ อ
อาจารย์ทปี่ รึกษาเป็ นไปตามเกณฑ์ ทกี่ าหนด
2. อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิชาการมีเวลาให้ การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)
3. การแนะนาการลงทะเบียนเรียนโดยคานึงถึงความต้ องการความสนใจและศักยภาพของ
นักศึกษา
4. การจัดเก็บข้ อมูลเพือ่ การรู้ จักนักศึกษา การแลกเปลีย่ นข้ อมูลนักศึกษาในกลุ่มผู้สอน เพือ่ การ
พัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่ อนเพือ่ ให้ ร้ ู จักนิสิต)
5. การให้ ความช่ วยเหลือนักศึกษาทีม่ ีปัญหาทางการเรียนหรือต้ องการความช่ วยเหลือด้ านอืน่ ๆ
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ตัวบ่ งชี้ 3.2 การส่ งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ต่ อ)
ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
6. การจัดการความเสี่ ยงด้ านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนตา่ มีความเสี่ ยงทีจ่ ะออก
กลางคัน หรือสาเร็จการศึกษาช้ า ฯลฯ)
7. ช่ องทางการติดต่ อสื่ อสารระหว่ างนักศึกษาและอาจารย์ทปี่ รึกษา
8. บัณฑิตศึกษา การกาหนดเวลาให้ คาปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ ผ้ สู อนและการให้
คาปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์ ทเี่ พียงพอ
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ตัวบ่ งชี้ 3.2 การส่ งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ต่ อ)
ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้ างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
1. สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรทีเ่ สริมการจัดบริการแก่ นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุม
ทุกประเภทกิจกรรม
2. บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้ องมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่
สนองความต้ องการของนักศึกษา
3. การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้ องส่ งผลต่ อการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของหลักสู ตร
4. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับ
ความเป็ นพลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสั นทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ
5. การเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษามีอสิ ระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน
6. อืน่ ๆ
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ตัวบ่ งชี้ 3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา
คาอธิบายตัวบ่ งชี้ :
ผลการประกั น คุ ณ ภาพควรท าให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามพร้ อมทาง
การเรี ยน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึ กษาในหลักสู ตรสู ง อัตราการสาเร็ จ
การศึกษาตามหลักสู ตรสู ง และนักศึกษามีความพึงพอใจต่ อหลักสู ตร
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้ ให้ อธิบายแสดงผลการ
ดาเนินงานในประเด็นที่เกีย่ วข้ อง ดังต่ อไปนี้
* การคงอยู่
* การสาเร็จการศึกษา
* ความพึงพอใจและผลการจัดการข้ อร้ องเรียนของนักศึกษา
69

เกณฑ์ การประเมิน
(0)
• ไม่ มีการ
รายงานผล
การ
ดาเนินงาน

(1)
• มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานใน
บางเรื่อง

(2)

(3)

(4)

(5)

• มีการรายงานผล • มีการรายงานผล • มีการรายงานผล • มีการรายงานผล
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
การดาเนินงานครบ
ครบทุกเรื่องตาม
ครบทุกเรื่องตาม
ครบทุกเรื่องตาม
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายใน
คาอธิบายใน
คาอธิบายใน
คาอธิบายใน
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้
• มีแนวโน้ มผล
• มีแนวโน้ มผลการ • มีแนวโน้ มผลการ
การดาเนินงานที่
ดาเนินงานทีด่ ขี นึ้
ดาเนินงานทีด่ ขี นึ้
ดีขนึ้ ในบางเรื่อง
ในทุกเรื่อง
ในทุกเรื่อง
• มีผลการ
ดาเนินงานที่เป็ น
เลิศ/โดดเด่ น โดย
เทียบเคียงกับ
หลักสู ตรนั้นใน
สถาบันกลุ่ม
เดียวกันที่
เหมาะสม
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ตัวบ่ งชี้ 3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา (ต่ อ)
ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
1.
2.
3.
4.

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสู ตร
อัตราการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสู ตร
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อหลักสู ตรและการร้ องเรียนของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง
มีศักยภาพการวิจัยทีแ่ สดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ ความรู้ จากกระบวนการวิจัยของตนเอง
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องค์ ประกอบที่ 4
อาจารย์
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ตัวบ่ งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
คาอธิบายตัวบ่ งชี้ :
การบริ หารและพัฒนาอาจารย์ เริ่ มต้ นตั้งแต่ ระบบการรั บอาจารย์ ใหม่
ต้ อ งก าหนดเกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ อ าจารย์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพบริ บ ท ปรั ช ญา
วิสัยทัศน์ ของสถาบัน และของหลักสู ตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ ที่เหมาะสม
โปร่ งใส มี ระบบการบริ หารอาจารย์ โดยการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว
เพื่อให้ ไ ด้ อาจารย์ ที่มีคุ ณ สมบัติท้ัง เชิ งปริ มาณและเชิ ง คุ ณ ภาพที่เป็ นไปตาม
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรที่กาหนดโดย สกอ. และระบบการส่ งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรั พยากรและกิจกรรม
การดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
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ตัวบ่ งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ต่ อ)
ในการรายงานการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ให้ อ ธิ บ าย
กระบวนการในประเด็นที่เกีย่ วข้ อง ดังต่ อไปนี้
* ระบบการรับและแต่ งตั้งอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
* ระบบการบริหารอาจารย์
* ระบบการส่ งเสริมและพัฒนาอาจารย์
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เกณฑ์ การประเมิน
(0)

(1)

(2)

• ไม่ มีระบบ • มีระบบ
• มีระบบ
• ไม่ มีข้อมูล
มีกลไก
มีกลไก
• ไม่ มีแนวคิด • ไม่ มีการนา • มีการนา
ในการ
ระบบกลไก ระบบกลไก
กากับ
ไปสู่ การ
ไปสู่ การ
ติดตามและ
ปฏิบัต/ิ
ปฏิบตั /ิ
ปรับปรุง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
• ไม่ มีข้อมูล
• มีการประเมิน
หลักฐาน
กระบวนการ
• ไม่ มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ

(3)

(4)

(5)

• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่ การ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
• มีการ
ประเมิน
กระบวนการ
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่ การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีการเรียนรู้โดย
ดาเนินการตาม
วงจร PDCA
มากกว่าหนึ่งรอบ
หรือมีการจัดการ
ความรู้ใน
กระบวนการ
ดาเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีการเรียนรู้โดยดาเนินการ
ตามวงจร PDCA มากกว่า
หนึ่งรอบหรือมีการจัดการ
ความรู้ในกระบวนการ
ดาเนินงาน
• มีแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดโี ดยมี
การเทียบเคียงกับหลักสู ตร
เดียวกันในกลุ่มสถาบัน
เดียวกันที่เหมาะสม
หรือได้ รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
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ตัวบ่ งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ต่ อ)

ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
ระบบการรับอาจารย์ ใหม่
1. การวางแผนระยะยาวด้ านอัตรากาลังอาจารย์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
2. การมีระบบการรับอาจารย์ ใหม่ ทมี่ คี วามรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการ
พัฒนาอาจารย์ ทมี่ อี ยู่เดิมอย่ างต่ อเนื่อง เพือ่ ให้ หลักสู ตรมีความเข้ มแข็ง อาจารย์ ในหลักสู ตร
สามารถส่ งเสริมการทางานตามความชานาญของแต่ ละคนได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
3. อาจารย์ ประจาหลักสู ตรต้ องมีวุฒิการศึกษา ตาแหน่ งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจานวน
ทีไ่ ม่ ตา่ กว่ าตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรทีก่ าหนดโดย สกอ.
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ตัวบ่ งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ต่ อ)

ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
ระบบการบริหารอาจารย์
1. ผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือหน่ วยงานทีด่ ูแลการบริหารจัดการหลักสู ตรต้ องมีการ
วางแผนระยะยาวด้ านอัตรากาลังด้ านอาจารย์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานการอุดมศึกษา
ต้ องมีแผนการบริหารอาจารย์ ประจาหลักสู ตรโดยการมีส่วนร่ วมของทีมบริหารระดับคณะ
(คณะกรรมการประจาคณะ)
2. สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกาลังคนที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ ที่มีศักยภาพ
ให้ ค งอยู่ กั บ สถาบั น ลดอั ต ราการลาออก หรื อ การย้ า ยงาน แผนบริ ห ารหลั ก สู ต รควร
ประกอบด้ วย แผนอัตรากาลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์ ใหม่ แผนธารงรักษา แผนการหา
ตาแหน่ งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่ อ/เกษียณอายุ อืน่ ๆ ตามบริบท
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ตัวบ่ งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ต่ อ)

ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
ระบบการบริหารอาจารย์ (ต่ อ)
3. ในกรณีทปี่ ริมาณและคุณภาพอาจารย์ ยงั ไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรกาหนด
สถาบันต้ องมีวธิ ีการบริหารจัดการเพือ่ ทรัพยากรบุคคลเพือ่ ทดแทนข้ อจากัดอย่ างเป็ น
ระบบ
4. มีแผนบริหารความเสี่ ยงด้ านการบริหาร กรณีมอี าจารย์ส่วนเกิน กรณีมอี าจารย์ขาดแคลน
กรณีมอี าจารย์ สมดุลกับภาระงาน เพือ่ ให้ มอี าจารย์ คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ ยง ด้ าน
จรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา
5. มีการกาหนดบทบาทหน้ าทีแ่ ละความสั มพันธ์ ของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรอย่ างชัดเจน
6. อืน่ ๆ
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ตัวบ่ งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ต่ อ)
ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
ระบบการส่ งเสริมและพัฒนาอาจารย์
1. สถาบันให้ โอกาสอาจารย์ ทุกคนได้ พฒ
ั นาตนเองให้ มคี ุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่ าง
ต่ อเนื่อง
2. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่
สู งขึน้ เพือ่ ส่ งผลต่ อคุณภาพของบัณฑิต
3. การควบคุม กากับ ส่ งเสริมให้ อาจารย์ พฒ
ั นาตนเองในการสร้ างผลงานทางวิชาการอย่ างต่ อเนื่อง
4. บัณฑิตศึกษา ต้ องให้ ความสาคัญกับการจัดหาอาจารย์ หรือพัฒนาอาจารย์ ให้ มคี ุณสมบัตทิ สี่ ู ง
กว่ ากาลังคนในหลักสู ตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัตขิ องอาจารย์ ทตี่ ้ องเน้ นทักษะ
ความสามารถด้ านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้ ความสามารถด้ านการสอน
5. อืน่ ๆ
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ตัวบ่ งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาอาจารย์ ต้ อ งท าให้ อาจารย์ ใ นหลั ก สู ตรมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยทาให้ อาจารย์ มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญ
ทางสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดให้ บริการ และมีประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่ งชี้นีจ้ ะประกอบด้ วย
- ร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรที่ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
- จานวนบทความของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรปริญญาเอกที่ได้ รับ
การอ้ างอิงในฐานข้ อมูล TCI และ Scopus ต่ อจานวนอาจารย์ ประจา
หลักสู ตร
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ตัวบ่ งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑ์ การประเมิน

แปลงค่ าร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
เป็ นคะแนนระหว่ าง 0 - 5
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ค่ าร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
ทีก่ าหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 20 ขึน้ ไป
หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท ค่ าร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
ทีก่ าหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 60 ขึน้ ไป
หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก ค่ าร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
ทีก่ าหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 100
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ตัวบ่ งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก (ต่ อ)
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่ าร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทั้งหมด

2. แปลงค่ าร้ อยละทีค่ านวณได้ ในข้ อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกทีไ่ ด้ คะแนนเต็ม 5

X 100

X5
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ตัวบ่ งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีม่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอก (ต่ อ)

หมายเหตุ
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก พิ จ ารณาจากระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด้ รั บ หรื อ เที ย บเท่ า
ตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับ
วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาให้ มี ห ลัก ฐานการส าเร็ จ การศึ ก ษาภายในรอบปี การศึ ก ษานั้ น
ทั้งนี้อาจใช้ คุณวุฒิอื่นเทียบเท่ าคุณวุฒิปริ ญญาเอกได้ สาหรั บกรณีที่บางสาขา
วิ ช าชี พ มี คุ ณ วุ ฒิ อื่ น ที่ เ หมาะสมกว่ า ทั้ ง นี้ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

83

ตัวบ่ งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีด่ ารงตาแหน่ งทางวิชาการ
เกณฑ์ การประเมิน

แปลงค่ าร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีด่ ารงตาแหน่ งทางวิชาการ
เป็ นคะแนนระหว่ าง 0 - 5
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี ค่ าร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรที่ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกันที่กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5
= ร้ อยละ 60 ขึน้ ไป
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ค่ าร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรที่ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกันที่กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5
= ร้ อยละ 80 ขึน้ ไป
หลักสู ตรระดับปริญญาเอก ค่ าร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรที่ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกันที่กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5
= ร้ อยละ 100
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ตัวบ่ งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีด่ ารงตาแหน่ งทางวิชาการ(ต่ อ)
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่ าร้ อยละของอาจารย์ประจาหลักสู ตรทีด่ ารงตาแหน่ งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีด่ ารงตาแหน่ งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทั้งหมด

2. แปลงค่ าร้ อยละทีค่ านวณได้ ในข้ อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีด่ ารงตาแหน่ งทางวิชาการ
ร้ อยละของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีด่ ารงตาแหน่ งทางวิชาการ
ทีก่ าหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5

X 100

X5
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ตัวบ่ งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
เกณฑ์ การประเมิน
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี ค่ าร้ อยละของผลรวมถ่ วงนา้ หนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีก่ าหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5
= ร้ อยละ 20 ขึน้ ไป
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ค่ าร้ อยละของผลรวมถ่ วงนา้ หนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีก่ าหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5
= ร้ อยละ 40 ขึน้ ไป
หลักสู ตรระดับปริญญาเอก ค่ าร้ อยละของผลรวมถ่ วงนา้ หนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีก่ าหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5
= ร้ อยละ 60 ขึน้ ไป
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ตัวบ่ งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร (ต่ อ)
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่ าร้ อยละผลรวมถ่ วงนา้ หนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ผลรวมถ่ วงนา้ หนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
จานวนอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทั้งหมด

2. แปลงค่ าร้ อยละทีค่ านวณได้ ในข้ อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้ อยละผลรวมถ่ วงนา้ หนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ร้ อยละของผลรวมถ่ วงนา้ หนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสู ตรทีก่ าหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5

X 100

X5
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ตัวบ่ งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร (ต่ อ)
ค่ านา้ หนัก
0.20

0.40

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัยหรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสื บเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
-- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพมิ พ์ ในรายงานสื บเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- บทความวิจัยหรื อบทความวิชาการฉบั บสมบู รณ์ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่ อยู่ในฐานข้ อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่ สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุ มัติและจัดทาเป็ นประกาศให้ ทราบเป็ นการทั่วไป และแจ้ งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่ วนั ที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้ รับการจดอนุสิทธิบัตร
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ตัวบ่ งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร (ต่ อ)
ค่ านา้ หนัก
0.60

0.80

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพี มิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่ อยู่
ในฐานข้ อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่ สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็ น
ประกาศให้ ทราบเป็ นการทั่วไป และแจ้ งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่ วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่ อยู่ใน Beall’s list)
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 1

89

ตัวบ่ งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่ งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร (ต่ อ)
ค่ านา้ หนัก

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ

1.00

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้ อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
- ผลงานได้ รับการจดสิ ทธิบตั ร
- ผลงานวิชาการรับใช้ สังคมทีไ่ ด้ รับการประเมินผ่ านเกณฑ์ การขอตาแหน่ งทางวิชาการแล้ ว
- ผลงานวิจัยทีห่ น่ วยงานหรือองค์ กรระดับชาติว่าจ้ างให้ ดาเนินการ
- ผลงานค้ นพบพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ ทีค่ ้ นพบใหม่ และได้ รับการจดทะเบียน
- ตาราทีไ่ ด้ รับการประเมินผ่ านเกณฑ์ การขอตาแหน่ งทางวิชาการแล้ ว
- หนังสื อทีไ่ ด้ รับการประเมินผ่ านเกณฑ์ การขอตาแหน่ งทางวิชาการแล้ ว
- ตาราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ตาแหน่ งทางวิชาการ แต่ ไม่ ได้ นามา
ขอรับการประเมินตาแหน่ งทางวิชาการ
- หนังสื อที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ตาแหน่ งทางวิชาการ แต่ ไม่ ได้ นามา
ขอรับการประเมินตาแหน่ งทางวิชาการ
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ตัวบ่ งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร (ต่ อ)
ค่ านา้ หนัก

0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพผลงานสร้ างสรรค์
งานสร้ างสรรค์ ที่มีการเผยแพร่ สู่ สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง
หรือผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้ างสรรค์ ทไี่ ด้ รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบัน
งานสร้ างสรรค์ ทไี่ ด้ รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
งานสร้ างสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ในระดั บ ความร่ วมมื อ ระหว่ า ง
ประเทศ
งานสร้ างสรรค์ ทไี่ ด้ รับการเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

* หมายเหตุ ผลงานสร้ างสรรค์ ทุกชิ้นต้ องผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการทีม่ ี
องค์ ประกอบไม่ น้อยกว่ า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่ วมพิจารณาด้ วย
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ตัวบ่ งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ประเด็นที่ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรปริญญาเอกที่ได้ รับการอ้างอิง
ในฐานข้ อมูล TCI และ Scopus ต่ อจานวนอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
(เฉพาะปริญญาเอก)

วิธีการคานวณ
1.อัตราส่ วนจานวนบทความที่ได้ รับการอ้ างอิงต่ ออาจารย์ ประจาหลักสู ตร =

จานวนบทความที่ได้ รับการอ้างอิง
จานวนอาจารย์ ประจาหลักสู ตร

2. แปลงค่ าที่คานวณได้ ในข้ อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

อัตราส่ วนจานวนบทความทีไ่ ด้ รับการอ้างอิงต่ อ
จานวนอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
อัตราส่ วนจานวนบทความทีไ่ ด้ รับการอ้างอิงต่ อ
จานวนอาจารย์ ประจาหลักสู ตรทีก่ าหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5

X5

* พิจารณาผลการดาเนินงาน 5 ปี ย้ อนหลังตามปี ปฏิทนิ
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ตัวบ่ งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ประเด็นที่ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรปริญญาเอกทีไ่ ด้ รับการอ้างอิง
ในฐานข้ อมูล TCI และ Scopus ต่ อจานวนอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
เกณฑ์ การประเมิน(เฉพาะปริญญาเอก) (ต่ อ)

กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อัตราส่ วน จานวนบทความทีไ่ ด้ รับการอ้ างอิงต่ อจานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ทีก่ าหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึน้ ไป

กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
อัตราส่ วน จานวนบทความทีไ่ ด้ รับการอ้ างอิงต่ อจานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ทีก่ าหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึน้ ไป

กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
อัตราส่ วน จานวนบทความทีไ่ ด้ รับการอ้ างอิงต่ อจานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ทีก่ าหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึน้ ไป
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ตัวบ่ งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ต่ อ)
การคิดคะแนนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท มีจานวน 3 ประเด็น
คะแนนที่ได้ ตัวบ่ งชี้ 4.2 =

ประเด็นที่ 4.2.1 + 4.2.2 + 4.2.3
3

การคิดคะแนนระดับปริญญาเอก มีจานวน 4 ประเด็น
คะแนนที่ได้ ตัวบ่ งชี้ 4.2 =

ประเด็นที่ 4.2.1 + 4.2.2 + 4.2.3 + 4.2.4
4
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ตัวบ่ งชี้ 4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์
คาอธิบายตัวบ่ งชี้ :
ผลการประกันคุณภาพ ต้ องนาไปสู่ การมีอัตรากาลังอาจารย์ ให้ มี
จานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึ กษาที่รับเข้ าในหลักสู ตร อัตราคงอยู่ของ
อาจารย์ สูง และอาจารย์ มคี วามพึงพอใจต่ อการบริหารหลักสู ตร
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้ ให้ อธิบายแสดงผลการ
ดาเนินงานในประเด็นที่เกีย่ วข้ อง ดังต่ อไปนี้
* อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
* ความพึงพอใจของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรต่ อการบริหารหลักสู ตร
* จานวนอาจารย์ เพียงพอในการจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐาน
หลักสู ตร
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เกณฑ์ การประเมิน
(0)
• ไม่ มีการ
รายงานผล
การ
ดาเนินงาน

(1)
• มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานใน
บางเรื่อง

(2)

(3)

(4)

(5)

• มีการรายงานผล • มีการรายงานผล • มีการรายงานผล • มีการรายงานผล
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
การดาเนินงานครบ
ครบทุกเรื่องตาม
ครบทุกเรื่องตาม
ครบทุกเรื่องตาม
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายใน
คาอธิบายใน
คาอธิบายใน
คาอธิบายใน
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้
• มีแนวโน้ มผล
• มีแนวโน้ มผลการ • มีแนวโน้ มผลการ
การดาเนินงานที่
ดาเนินงานทีด่ ขี นึ้
ดาเนินงานทีด่ ขี นึ้
ดีขนึ้ ในบางเรื่อง
ในทุกเรื่อง
ในทุกเรื่อง
• มีผลการ
ดาเนินงานที่เป็ น
เลิศ/โดดเด่ น โดย
เทียบเคียงกับ
หลักสู ตรนั้นใน
สถาบันกลุ่ม
เดียวกันที่
เหมาะสม
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องค์ ประกอบที่ 5
หลักสู ตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
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ตัวบ่ งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสู ตร
คาอธิบายตัวบ่ งชี้ :
แม้ ทุกหลักสู ตรที่สถาบันการศึ กษาเปิ ดให้ บริ การต้ องผ่ านการรั บรอง

จาก สกอ. และมี ก ารปรั บ ปรุ ง ทุ ก 5 ปี แต่ ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบใน
การควบคุ ม ก ากั บ การจั ด ท ารายวิ ช าต่ า งๆ ให้ มี เ นื้ อ หาที่ ทั น สมั ย ก้ า วทั น
ความก้ าวหน้ าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริ หารจัดการการ
เปิ ดรายวิชาต่ าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ทีเ่ น้ นนักศึกษาเป็ นสาคัญ
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษา ต้ องมีการควบคุมมาตรฐานของหัวข้ อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ / สาระนิ พ นธ์ ที่ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะและระดั บ ของหลั ก สู ต ร
โดยปริ ญ ญาโท เน้ นความสามารถในการท าวิจัย ของนั ก ศึ ก ษา ปริ ญญาเอก
เน้ นความสามารถในการใช้ การวิจัยเพือ่ สร้ างองค์ ความรู้ใหม่
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ตัวบ่ งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสู ตร (ต่ อ)
ในการรายงานการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ให้ อ ธิ บ าย
กระบวนการในประเด็นที่เกีย่ วข้ อง ดังต่ อไปนี้
* หลั ก คิด ในการออกแบบหลั ก สู ต ร ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นา
หลักสู ตรและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
* การปรั บปรุ งหลั ก สู ตรให้ ทั น สมั ย ตามความก้ าวหน้ า
ในศาสตร์ สาขานั้นๆ
* การพิจารณาอนุ มัติหัวข้ อวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
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เกณฑ์ การประเมิน
(0)

(1)

(2)

• ไม่ มีระบบ • มีระบบ
• มีระบบ
• ไม่ มีข้อมูล
มีกลไก
มีกลไก
• ไม่ มีแนวคิด • ไม่ มีการนา • มีการนา
ในการ
ระบบกลไก ระบบกลไก
กากับ
ไปสู่ การ
ไปสู่ การ
ติดตามและ
ปฏิบัต/ิ
ปฏิบตั /ิ
ปรับปรุง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
• ไม่ มีข้อมูล
• มีการประเมิน
หลักฐาน
กระบวนการ
• ไม่ มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ

(3)

(4)

(5)

• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่ การ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
• มีการ
ประเมิน
กระบวนการ
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่ การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีการเรียนรู้โดย
ดาเนินการตาม
วงจร PDCA
มากกว่าหนึ่งรอบ
หรือมีการจัดการ
ความรู้ใน
กระบวนการ
ดาเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีการเรียนรู้โดยดาเนินการ
ตามวงจร PDCA มากกว่า
หนึ่งรอบหรือมีการจัดการ
ความรู้ในกระบวนการ
ดาเนินงาน
• มีแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดโี ดยมี
การเทียบเคียงกับหลักสู ตร
เดียวกันในกลุ่มสถาบัน
เดียวกันที่เหมาะสม
หรือได้ รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
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ตัวบ่ งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสู ตร (ต่ อ)
ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
สาระของรายวิชาในหลักสู ตร
1. หลักสู ตรมีการกาหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัตทิ ชี่ ่ วยสร้ างโอกาสในการพัฒนา
ความรู้ ทักษะผ่ านการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพ
2. เนือ้ หาของหลักสู ตรในแต่ ละรายวิชามีการปรับปรุ งให้ ทนั สมัยตลอดเวลา มีการเปิ ดวิชาใหม่ ให้
นักศึกษาได้ เรียน
3. หลักสู ตรแสดงผลลัพธ์ การเรียนรู้ ทชี่ ัดเจน ทันสมัย สอดคล้ องกับความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
และความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต
4. คาอธิบายรายวิชามีเนือ้ หาทีเ่ หมาะสมกับชื่อวิชา จานวนหน่ วยกิต และมีเนือ้ หาทีค่ รอบคลุม
กว้ างขวางครบถ้ วนในสิ่ งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือทีเ่ ป็ นจุดเน้ น มีความต่ อเนื่อง
เชื่อมโยง สั มพันธ์ กนั ระหว่ างวิชา และมีการสั งเคราะห์ การเรียนรู้
5. อืน่ ๆ
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ตัวบ่ งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน
คาอธิบายตัวบ่ งชี้ :
กระบวนการเรียนการสอนสาหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้ องเน้ นการพัฒนา
นักศึกษาให้ มีความรู้ตามโครงสร้ างหลักสู ตรทีก่ าหนด และได้ รับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริ ยธรรม โดยเฉพาะทักษะการเรี ยนรู้ ด้วย
ตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ ทักษะการทางานแบบมีส่วน
ร่ วม ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ ฯลฯ
การเรี ยนการสอนสมัยใหม่ ต้องใช้ สื่อเทคโนโลยี และทาให้ นักศึ กษา
เรี ยนรู้ ได้ ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้ าที่เป็ นผู้อานวยความ
สะดวกให้ เกิด การเรี ย นรู้ และสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ทั้ง นี้ ในหลัก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้ นการวิจัยเป็ นฐาน การเรี ยนแบบใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน
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ตัวบ่ งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (ต่ อ)
ในการรายงานการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ให้ อ ธิ บ ายกระบวนการใน
ประเด็นที่เกีย่ วข้ อง ดังต่ อไปนี้
* การพิจารณากาหนดผู้สอน
* การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4
* การแต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
* การกากับกระบวนการเรียนการสอน
* การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึ กปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
* การบูรณาการพันธกิจต่ างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
* การช่ วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิ พนธ์ และการค้ นคว้ า
อิสระและการตีพมิ พ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
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เกณฑ์ การประเมิน
(0)

(1)

(2)

• ไม่ มีระบบ • มีระบบ
• มีระบบ
• ไม่ มีข้อมูล
มีกลไก
มีกลไก
• ไม่ มีแนวคิด • ไม่ มีการนา • มีการนา
ในการ
ระบบกลไก ระบบกลไก
กากับ
ไปสู่ การ
ไปสู่ การ
ติดตามและ
ปฏิบัต/ิ
ปฏิบตั /ิ
ปรับปรุง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
• ไม่ มีข้อมูล
• มีการประเมิน
หลักฐาน
กระบวนการ
• ไม่ มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ

(3)

(4)

(5)

• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่ การ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
• มีการ
ประเมิน
กระบวนการ
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่ การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีการเรียนรู้โดย
ดาเนินการตาม
วงจร PDCA
มากกว่าหนึ่งรอบ
หรือมีการจัดการ
ความรู้ใน
กระบวนการ
ดาเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีการเรียนรู้โดยดาเนินการ
ตามวงจร PDCA มากกว่า
หนึ่งรอบหรือมีการจัดการ
ความรู้ในกระบวนการ
ดาเนินงาน
• มีแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดโี ดยมี
การเทียบเคียงกับหลักสู ตร
เดียวกันในกลุ่มสถาบัน
เดียวกันที่เหมาะสม
หรือได้ รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
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ตัวบ่ งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (ต่ อ)
ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
การวางระบบผู้สอน
1. ผู้สอนมีคุณสมบัตเิ หมาะสมกับรายวิชาทีส่ อน มีความรู้ และความชานาญในเนือ้ หาวิชาที่
สอน (คานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ ทางาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)
2. หลักสู ตรกาหนดผู้สอนให้ นักศึกษาได้ เรียนจากผู้สอนทีม่ คี วามชานาญหลากหลาย เพือ่ ให้ มี
โอกาสได้ รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้ และประสบการณ์
(ในแต่ ละหลักสู ตร นักศึกษาควรได้ เรียนกับอาจารย์ ผ้ สู อนคนเดิมไม่ เกิน 3 วิชา)
3. มีการกากับมาตรฐานการทาประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ ทนั สมัยใน
ด้ านเนือ้ หากิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม
4. หากมีการกาหนดให้ มี TA, RA ช่ วยสอน ต้ องได้ รับการฝึ กอบรม การให้ คาแนะนา และการ
ปรับปรุ งพัฒนาให้ มคี วามสามารถในการปฏิบัติงานช่ วยเหลือนักศึกษาอย่ างเหมาะสม
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5. อืน่ ๆ

ตัวบ่ งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (ต่ อ)

ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
กระบวนการเรียนการสอน
1. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาทีม่ หี ลายตอนเรียนให้ ได้ มาตรฐานเดียวกัน
2. การส่ งเสริมให้ อาจารย์ ใช้ วธิ ีการสอนใหม่ ๆ ทีพ่ ฒ
ั นาทักษะการเรียนรู้ ของนักศึกษา
3. การจัดการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย เน้ นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ
4. การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้ อมทางการเรียนแก่นักศึกษา
5. การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพนักศึกษาระหว่ างเรียนเพือ่ เพิม่ ประสบการณ์ การ
เรียนรู้ /การทางาน/การประกอบอาชีพ
6. อืน่ ๆ
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ตัวบ่ งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
คาอธิบายตัวบ่ งชี้ :
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผล
นักศึกษาเพื่อให้ ข้อมูลสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ ต่อการปรับปรุ งการเรียน
การสอนของผู้ ส อน และน าไปสู่ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ของนั ก ศึ ก ษา
(assessment for learning) การประเมินที่ทาให้ นักศึกษาสามารถประเมิน
ตนเองเป็ น และมีการนาผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนาวิธีการเรียนของ
ตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และ การประเมินผลการ
เรี ยนรู้ ของนั กศึ กษาที่ แสดงผลลั พธ์ การเรี ยนรู้ ที่ คาดหวั งของหลั กสู ตร
(assessment of learning) สาหรั บหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษา ต้ องให้
ความสาคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ ที่มคี ุณภาพด้ วย
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ตัวบ่ งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน (ต่ อ)
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้ ให้ อธิบายกระบวนการ
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้ อง ดังต่ อไปนี้
* การประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
* การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
* การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสู ตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
* การประเมินวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
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เกณฑ์ การประเมิน
(0)

(1)

(2)

• ไม่ มีระบบ • มีระบบ
• มีระบบ
• ไม่ มีข้อมูล
มีกลไก
มีกลไก
• ไม่ มีแนวคิด • ไม่ มีการนา • มีการนา
ในการ
ระบบกลไก ระบบกลไก
กากับ
ไปสู่ การ
ไปสู่ การ
ติดตามและ
ปฏิบัต/ิ
ปฏิบตั /ิ
ปรับปรุง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
• ไม่ มีข้อมูล
• มีการประเมิน
หลักฐาน
กระบวนการ
• ไม่ มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ

(3)

(4)

(5)

• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่ การ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
• มีการ
ประเมิน
กระบวนการ
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่ การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีการเรียนรู้โดย
ดาเนินการตาม
วงจร PDCA
มากกว่าหนึ่งรอบ
หรือมีการจัดการ
ความรู้ใน
กระบวนการ
ดาเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีการเรียนรู้โดยดาเนินการ
ตามวงจร PDCA มากกว่า
หนึ่งรอบหรือมีการจัดการ
ความรู้ในกระบวนการ
ดาเนินงาน
• มีแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดโี ดยมี
การเทียบเคียงกับหลักสู ตร
เดียวกันในกลุ่มสถาบัน
เดียวกันที่เหมาะสม
หรือได้ รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
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ตัวบ่ งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน (ต่ อ)
ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
1. การกาหนดเกณฑ์ การประเมินให้ นักศึกษามีส่วนร่ วม
2. นา้ หนักขององค์ ประกอบในการประเมินสอดคล้ องกับจุดเน้ นของรายวิชา(วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ
สั มมนา ฯลฯ)
3. การประเมินผลการเรียนรู้ ของโดยใช้ การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เช่ น ข้ อสอบปรนัย อัตนัย การบ้ าน รายงานทีม่ อบหมาย การสอบปากเปล่า การ
สั งเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัด ทักษะการปฏิบัตงิ าน ฯลฯ
4. การกากับให้ มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาทีเ่ หมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
5. การส่ งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF
6. อืน่ ๆ
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ตัวบ่ งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้ :
ผลการด าเนิ น งานของหลั ก สู ต ร หมายถึ ง ร้ อยละของผลการ
ด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ก ารด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสู ตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้ อ 7 ที่หลักสู ตร
แต่ ละหลักสู ตรดาเนินงานได้ ในแต่ ละปี การศึกษา อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
จะเป็ นผู้ ร ายงานผลการด าเนิ น งานประจ าปี ในแบบรายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสู ตร (มคอ.7)
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ตัวบ่ งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (ต่ อ)
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ค่ าร้ อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้การดาเนินงานหลักสู ตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทีก่ าหนดให้ เป็ น คะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 100

ค่ าร้ อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้การดาเนินงานหลักสู ตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ทีก่ าหนดให้ เป็ น คะแนน 1 = ร้ อยละ 80
ค่ าร้ อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้การดาเนินงานหลักสู ตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ทีก่ าหนดให้ เป็ น
คะแนน 0 = ไม่ เกินร้ อยละ 80
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ตัวบ่ งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (ต่ อ)

วิธีการคานวณ
1. คานวณค่ าร้ อยละผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้การดาเนินงานหลักสู ตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามสู ตร
จานวนตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงานหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติทดี่ าเนินการได้ จริง
จานวนตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงานหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติทตี่ ้ องดาเนินงานในปี การศึกษานั้นๆ

X 100

2. นาค่ าร้ อยละจากข้ อ 1 มาคานวณคะแนน
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ตัวบ่ งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (ต่ อ)

ค่ าร้ อยละ 100 คิดเป็ น 5 คะแนน
ค่ าร้ อยละทีม่ ากกว่ า 80 และไม่ เกินร้ อยละ 100 ให้ นามาคิดคะแนนดังนี้

คะแนนที่ได้ = 1+ 0.2 (ค่ าร้ อยละทีค่ านวณได้ จากข้ อ 1 – 80)
ค่ าร้ อยละ 80 คิดเป็ น 1 คะแนน
ค่ าร้ อยละไม่ เกินร้ อยละ 80 คิดเป็ น 0 คะแนน
หมายเหตุ 0.2 หมายถึง สั ดส่ วนของคะแนน 4 โดยคิดจากร้ อยละระหว่ าง 80 ถึง 100
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ตัวบ่ งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (ต่ อ)
1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตรอย่ างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุ มเพือ่ วางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
2 มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ ามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ. 4 อย่ างน้ อยก่ อนการเปิ ดสอนในแต่ ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุ ดภาคการศึกษาทีเ่ ปิ ด
สอนให้ ครบทุกรายวิชา
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุ ด
ปี การศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (ต่ อ)
6 มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทีก่ าหนดใน มคอ.3
และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในแต่ ละปี การศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.7 ปี ทีแ่ ล้ว
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้ านการจัดการเรียนการสอน
9 อาจารย์ ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 50 ต่ อปี
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้ าย / บัณฑิตใหม่ ทมี่ ตี ่ อคุณภาพหลักสู ตร เฉลีย่ ไม่
น้ อยกว่ า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตทีม่ ตี ่ อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่ น้อยกว่ า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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องค์ ประกอบที่ 6
สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
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ตัวบ่ งชี้ 6.1 สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
คาอธิบายตัวบ่ งชี้ :
ความพร้ อมของสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนการสอนมีหลายประการ
ได้ แก่ ความพร้ อมทางกายภาพ เช่ น ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบัติการ ที่พักของ
นักศึกษา ฯลฯ และความพร้ อมของสิ่ งอานวยความสะดวกหรื อทรัพยากร
ที่ เ อื้อ ต่ อ การเรี ย นรู้ เช่ น ห้ องสมุ ด หนั ง สื อ ต ารา สิ่ ง พิ ม พ์ วารสาร
ฐานข้ อมู ล เพื่ อ การสื บค้ น แหล่ งเรี ย นรู้ สื่ ออิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์ ฯลฯ
สิ่ งสนั บ สนุ นเหล่ านี้ต้อ งมีปริ มาณเพียงพอ และมีคุ ณภาพพร้ อมใช้ งาน
ทันสมัย
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ตัวบ่ งชี้ 6.1 สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ (ต่ อ)
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้ ให้ อธิบายกระบวนการ
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้ อง ดังต่ อไปนี้
* ระบบการดาเนิ นงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่ วม
ของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรเพือ่ ให้ มสี ิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
* จ านวนสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ที่ เ พี ย งพอและเหมาะสมต่ อ
การจัดการเรียนการสอน
* กระบวนการปรั บ ปรุ ง ตามผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ ต่อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
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เกณฑ์ การประเมิน
(0)

(1)

(2)

• ไม่ มีระบบ • มีระบบ
• มีระบบ
• ไม่ มีข้อมูล
มีกลไก
มีกลไก
• ไม่ มีแนวคิด • ไม่ มีการนา • มีการนา
ในการ
ระบบกลไก ระบบกลไก
กากับ
ไปสู่ การ
ไปสู่ การ
ติดตามและ
ปฏิบัต/ิ
ปฏิบตั /ิ
ปรับปรุง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
• ไม่ มีข้อมูล
• มีการประเมิน
หลักฐาน
กระบวนการ
• ไม่ มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ

(3)

(4)

(5)

• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่ การ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
• มีการ
ประเมิน
กระบวนการ
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่ การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีการเรียนรู้โดย
ดาเนินการตาม
วงจร PDCA
มากกว่าหนึ่งรอบ
หรือมีการจัดการ
ความรู้ใน
กระบวนการ
ดาเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีการเรียนรู้โดยดาเนินการ
ตามวงจร PDCA มากกว่า
หนึ่งรอบหรือมีการจัดการ
ความรู้ในกระบวนการ
ดาเนินงาน
• มีแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดโี ดยมี
การเทียบเคียงกับหลักสู ตร
เดียวกันในกลุ่มสถาบัน
เดียวกันที่เหมาะสม
หรือได้ รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
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ตัวบ่ งชี้ 6.1 สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ (ต่ อ)
ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่ งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้
1. การเตรียมความพร้ อมทางกายภาพ (ห้ องเรียน/ห้ องปฏิบัติการ, สภาพแวดล้อมด้ านการ
เรียนรู้ )
2. การจัดสิ่ งอานวยความสะดวก และสิ่ งสนับสนุนทางการศึกษา เช่ น ห้ องสมุด/ฐานข้ อมูล
ทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพือ่ การสื บค้ น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย
3. การจัดพืน้ ที/่ สถานทีส่ าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้ พบปะ สั งสรรค์ แลกเปลีย่ นสนทนา หรือ
ทางานร่ วมกัน
4. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ตความเร็วสู ง
5. สาหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้ แบบทางไกลมีประสิ ทธิภาพ อาจารย์ และ
นักศึกษาสามารถติดต่ อสื่ อสารได้ ใกล้ชิด
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ตัวบ่ งชี้ 6.1 สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ (ต่ อ)
ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิม่ เติม)
6. การเปิ ดสอนหลักสู ตรบัณฑิตศึกษาควรดาเนินการต่ อเมือ่ สถาบันมีความพร้ อมและกาหนด
ความคาดหวังสู งกว่ าข้ อกาหนดในหลักสู ตรปริญญาตรีทเี่ ป็ นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการ
เรียนรู้ และสิ่ งอานวยความสะดวกต่ าง ๆ โดยเฉพาะแหล่ งข้ อมูลสารสนเทศเพือ่ การสื บค้ น
และการเรียนรู้ ต้องมีมากกว่ าข้ อกาหนดทีพ่ งึ มีของหลักสู ตรปริญญาตรี
7. มีการจัดสรรงบประมาณให้ นักศึกษาเพือ่ ทาวิจัย
8. มีห้องทางานวิจัย (ซึ่งไม่ ใช่ ห้องเรียน) เพือ่ ให้ นักศึกษาเข้ าใช้ ได้ สะดวกในการทาวิจัย
9. มีอุปกรณ์ และเครื่องมือพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ นและเหมาะสมในการทาวิจัย

ความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาต่ อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
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ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์ โทรภายใน 15600 , 15996 ต่ อ 101 – 108
และ Fax. 0-2259-6447
E-mail : qa@g.swu.ac.th
http://www.facebook.com/QASWU
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