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ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดบัอดุมศึกษา รอบใหม่ (เร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2557) 

 
 ระดบัหลกัสูตร 

ระดบัคณะ 

ระดบัสถาบัน 

มกีารด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ เพือ่ให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากบัตดิตาม การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามทีก่ าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมคุีณภาพ  

เป็นการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะ
และสถาบันพฒันาระบบประกนัคุณภาพ โดยยดึหลกั
เสรีภาพทางวชิาการและความมีอสิระในการด าเนินการของ
สถานศึกษา (ความเข้มแข็งทางวิชาการ) 



ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
ระดบัอดุมศึกษา 

เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
        การศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

        แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
        ระดบัอุดมศึกษา 

• การประกันคุณภาพการศึกษาภายในแบ่งเป็น 3 ระดับคือ 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยเร่ิม
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 



• ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการฯ 
จัดท าขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552 (ข้อ 9) 

• ก าหนดให้รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด าเนินงานของ
หลกัสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกนั เพือ่ลดความซ ้าซ้อน 

 

ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศึกษา 



ปรากฏอยู่ในประกาศ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  ข้อ 9 และ 
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณุวฒิฯ ข้อ 8  
ดงันี ้

สกอ.ต้องเผยแพร่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบ TQF เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนไปแล้วอย่างน้อย
คร่ึงระยะเวลาของหลกัสูตรตามเกณฑ์ ต่อไปนี ้
 

• เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันก่อนเปิดสอนและได้
แจ้ง สกอ. ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีส่ภาอนุมัต ิ

การประเมินเพือ่การเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตามที่
ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552  
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การประเมินเพือ่การเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตามที่
ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552  

• ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลกัสูตร จะต้องมีคะแนนเฉลี่ย 
ระดับดีขึน้ไปต่อเน่ืองกัน 2 ปี นับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรที่พัฒนา
ตามกรอบ TQF 

• หลักสูตรที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันด าเนินการปรับปรุงตาม
เงือ่นไขที่ สกอ. จะก าหนดจากผลประเมินต่อไป 

• หลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้วจะต้องก ากับดูแลให้มีการรักษา
คุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลประเมินภายในต้องมีคะแนน
เฉลีย่อยู่ในระดบัดขีึน้ไป 
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ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
ระดบัอดุมศึกษา 

• สกอ. จะด าเนินการเผยแพร่หลกัสูตรทีผ่่านการประเมินตามระบบ
ดงักล่าวว่าได้มาตรฐานตามกรอบฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ.2552 ในฐานข้อมูลหลกัสูตร 

• การจดัส่งรายงานประจ าทีเ่ป็นรายงานการประเมินตนเองผ่าน
ระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วนั นับจากส้ินปีการศึกษา 

• สกอ. จะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติ
ตามแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 1 คร้ังในทุก 3 ปี 
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1. เช่ือมโยงตวับ่งช้ีในการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552  

2. รายงานข้อมูลพืน้ฐานในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัตวับ่งช้ีตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และตวับ่งช้ีเชิงปริมาณใน
ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวชิาการ และผลงานทาง
วชิาการ ส าหรับตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพเน้นกระบวนการทั้งหมด 

3. มกีารประเมนิในลกัษณะของพชิญพจิารย์( peer review) 

 
การประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร  
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ประโยชน์ในการด าเนินการประกนัคุณภาพในระดบัหลกัสูตร 

1. สร้างความมัน่ใจต่อสังคมในคุณภาพบัณฑติของทุกสถาบัน 

2. ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการประกนัคุณภาพการศึกษาที่
น าไปสู่ผลลพัธ์ทีมุ่่งหวงั 

      - ผู้เรียนมคุีณภาพตาม TQF (HE) 
      - ผู้เรียนมงีานท า 

3. น ามาประกอบการพจิารณาขึน้ทะเบียนหลกัสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 
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• ผลการประเมนิหลกัสูตรของ AUNQA 

• ผลการประเมนิหลกัสูตรวชิาชีพทีไ่ด้รับการรับรองจาก
องค์การวชิาชีพระดบันานาชาติ เช่น  
      - AACSB (ส าหรับหลกัสูตรทางด้านบริหารธุรกจิ) 
      - ABET (ส าหรับหลกัสูตรทางด้านวศิวกรรมศาสตร์) 

• หลกัสูตรทีไ่ด้รับการตรวจประเมนิเป็นประจ าและ 
ผ่านการรับรองโดยสภาวชิาชีพ 

ตัวอย่างการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตรทีเ่ทยีบเคยีงได้ 
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การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประจ าปีการศึกษา 2557 

ระดับ นโยบายการประกนัคุณภาพ 

หลกัสูตร เกณฑ์ สกอ. ทั้งหมด 

คณะ/หน่วยงานเทยีบเท่า เกณฑ์ สกอ. + มศว 

ภาควชิา และส านักงานคณบด/ี
ส านักงานเลขานุการประจ า
หน่วยงาน 

อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการประจ า
คณะ/หน่วยงาน โดยใช้เกณฑ์ที่มหาวทิยาลยั
พฒันาขึน้  เป็นแนวทางในการด าเนินการ
ประกนัฯ 

หน่วยงานสนับสนุนวชิาการ เกณฑ์ที่มหาวทิยาลยัพฒันาขึน้ 

สถาบัน เกณฑ์ สกอ. + มศว 



ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา  2557 

ระดบั ช่วงเวลา 

หลกัสูตร กลางเดอืน พฤษภาคม – กลางเดอืน กรกฎาคม 
พ.ศ.2558  

คณะ/ 
หน่วยงานเทียบเท่า 

ระหว่างเดอืนสิงหาคม – กนัยายน พ.ศ.2558 

สถาบัน สัปดาห์แรกของเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 



• ปีการศึกษา 2557 มศว ได้มกีารเปลีย่นปฏิทนิการศึกษาตาม
กลุ่มประเทศอาเซียน  คอื  
 

 

 

• มหาวทิยาลยัจะต้องจัดส่งรายงานประจ าปีไปยงั สกอ. 
ภายในเดือนพฤศจิกายน  2558 

รอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

เดอืน สิงหาคม – กรกฎาคม ของปีถัดไป 
(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 



• เดอืน  สิงหาคม –  กรกฎาคม ของปีถัดไป 

• ปีการศึกษา 2557 คอื  1 ส.ค.57 – 31 ก.ค.58 
ปีการศึกษา  

• ปีงบประมาณทีเ่ป็นปีเดยีวกบัปีการศึกษา 

• ปีงบประมาณ 2557 คอื 1 ต.ค.56 – 30 ก.ย. 57 
ปีงบประมาณ 

• ปีปฏิทนิทีเ่ป็นปีเดยีวกบัปีการศึกษา 

• ปี พ.ศ. 2557 คอื 1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57 
ปีปฏิทิน  

การคดิรอบปี  ในการรายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี 
ในการคดิรอบปี ส าหรับการรายงานตัวบ่งช้ีจะมีระบุไว้ในคู่มือการการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ   ดังนี ้ 



 
 

ระยะเวลา คดิเป็น 
9-12 เดือน 1 คน 

6 เดือนขึน้ไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ า  นักวจิัย  
และบุคลากรสายสนับสนุน  



อาจารย์ 

คณาจารย์ ซ่ึงจะมี
ต าแหน่งทางวชิาการที่

ประกอบด้วย 

อาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ 

อาจารย์ประจ า 

บุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาทีม่หีน้าทีห่ลกัทางด้านการ
สอนและการวจิัย และปฏิบตัิหน้าทีเ่ต็มเวลาตามภาระงาน
ทีรั่บผดิชอบในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน (มใิช่เต็มเวลาตามเวลา
ท าการ)  

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ า
ด้วยเงนิรายได้หน่วยงานจะต้องมสัีญญาจ้างทีม่กีารระบุ
ระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดอืน ใน
สัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าทีภ่าระงานให้ชัดเจน ไม่น้อย
กว่าหน้าทีข่องอาจารย์ประจ าตามทีก่ าหนดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  (ข้อที ่7.3 : การสอนและการวจิัย)  

นิยามศัพท์ส าคญั 



การแต่งตั้งกรรมการประเมนิระดบัหลกัสูตร 
กรณต้ีองการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน

ตามกรอบ TQF 
• ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหน่ึง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอย่างน้อยหน่ึงคน
ต้องมคุีณวุฒิตรงกบัสาขาทีข่อรับการประเมนิ 

• ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

• คณะกรรมการทุกคนต้องขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน ระดับ
หลกัสูตรของ สกอ. 



คุณสมบัตขิองกรรมการประเมนิภายใน ระดบัหลกัสูตร 
แต่ละระดบัการศึกษา 

ปริญญาเอก 
คณะกรรมการมวุีฒิปริญญาเอก หรือ ด ารงต าแหน่ง ศ. ขึน้ไป 

ปริญญาโท 
คณะกรรมการมวุีฒิปริญญาเอก หรือ ด ารงต าแหน่ง รศ. ขึน้ไป 

ปริญญาตรี 
คณะกรรมการมวุีฒิปริญญาโทขึน้ไป หรือ ด ารงต าแหน่ง ผศ. ขึน้ไป 



ผลการประเมิน 

ผ่าน 
องค์ประกอบที ่1  

ประเมินองค์ประกอบที ่2-6 

ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบที ่1  คะแนนระดบัหลกัสูตร =  0 

การคดิคะแนน ระดบัหลกัสูตร 

คะแนนระดบัหลกัสูตรเป็นคะแนนเฉลีย่ของ
ตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที ่2-6 



การคดิคะแนน ระดบัหลกัสูตร 

คะแนนรวมเฉลีย่  =   คะแนนรวมของตวับ่งช้ี 13 ตวับ่งช้ี 

                                                           13  

ซ่ึงเป็นการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 

คะแนนระดบัหลกัสูตร = 0  หมายถึง หลกัสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

คะแนนระดบัหลกัสูตร = 0.01 - 5.00 หมายถึง หลกัสูตรเป็นไป
ตามมาตรฐาน และมรีะดบัคุณภาพตามคะแนนทีไ่ด้ดงันี ้



คะแนน ระดบัคุณภาพ 
0.01 - 2.00 น้อย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 - 4.00 ด ี
4.01 - 5.00 ดีมาก 

การคดิคะแนน ระดบัหลกัสูตร 



22 



องค์ประกอบและตวับ่งช้ีคุณภาพระดบัหลกัสูตร  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี ชนิดตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ. 
กระบวนการ 

ระดบัปริญญาตรี        มีเกณฑ์  4 ข้อ 
ระดบับณัฑิตศึกษา     มีเกณฑ์  12 ข้อ 

23 



องค์ประกอบและตวับ่งช้ีคุณภาพระดบัหลกัสูตร  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี ชนิดตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที ่2 คุณภาพบณัฑติ 
ระดบัปริญญาตรี 
ตัวบ่งช้ี 2.1  คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิ ผลลพัธ์ 
ตัวบ่งช้ี 2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ 

 อาชีพอสิระภายใน 1 ปี 
ผลลพัธ์ 

ระดบับณัฑติศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิ ผลลพัธ์ 
ตัวบ่งช้ี 2.2 

 
ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาโททีไ่ด้รับการตพีมิพ์และหรือเผยแพร่ 

ผลลพัธ์ 

ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตพีมิพ์และหรือเผยแพร่ 

ผลลพัธ์ 
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องค์ประกอบและตวับ่งช้ีคุณภาพระดบัหลกัสูตร (ต่อ)  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี ชนิดตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1  การรับนักศึกษา กระบวนการ 
ตัวบ่งช้ี 3.2  การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี 3.3  ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา ผลลพัธ์ 
องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1  การบริหารและพฒันาอาจารย์ กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ ปัจจัยน าเข้า 
  ประเดน็ที่ 4.2.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  ประเดน็ที ่4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

  ประเดน็ที ่4.2.3  ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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องค์ประกอบและตวับ่งช้ีคุณภาพระดบัหลกัสูตร (ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี ชนิดตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่4 อาจารย์  (ต่อ) 
  ประเดน็ที ่4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรปริญญาเอก 

ทีไ่ด้รับการอ้างองิในในฐานข้อมูล TCI และ Scopus  
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

ตัวบ่งช้ี 4.3  ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ ผลลพัธ์ 
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องค์ประกอบและตวับ่งช้ีคุณภาพระดบัหลกัสูตร (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี ชนิดตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสูตร กระบวนการ 
ตัวบ่งช้ี 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี 5.3  การประเมินผู้เรียน กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี 5.4  ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผลลพัธ์ 

องค์ประกอบที ่6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ กระบวนการ 
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Input 
(1 ตัวบ่งช้ี) 

Process 
(10 ตัวบ่งช้ี) 

Output/Outcome 
(2 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบการประเมนิคุณภาพและชนิดตวับ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
  (ระดบัปริญญาตรี 1 ตวับ่งช้ี จ านวน 3 ประเดน็) 
  (ระดบับัณฑิตศึกษา) 
               ปริญญาโท 1 ตัวบ่งช้ี จ านวน 3 ประเดน็ 
               ปริญญาเอก 1 ตัวบ่งช้ี จ านวน 4 ประเดน็ 

องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพบัณฑิต  
    (ระดบัปริญญาตรี 2 ตวับ่งช้ี) 
    (ระดบับัณฑิตศึกษา 2 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากบัมาตรฐาน (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (3 ตวับ่งช้ี)   
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (2 ตวับ่งช้ี)  

องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอนฯ (4 ตวับ่งช้ี)  
องค์ประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนฯ (1 ตวับ่งช้ี)  
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รวม 13 ตัวบ่งช้ี 



องค์ประกอบที่ 1  
การก ากบัมาตรฐาน 
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การก ากบัมาตรฐาน 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : 
  ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน  จะพิจารณาจากการบริหาร
จัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2548 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน      
การสอนในหลกัสูตรดงักล่าว โดยหลกัสูตร 
 ระดบัปริญญาตรี  จะพจิารณาตามเกณฑ์ 4 ประเดน็  

ระดบับัณฑิตศึกษา จะพจิารณาตามเกณฑ์ 12 ประเดน็ 
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ตัวบ่งช้ี 1.1  
การบริหารจดัการหลกัสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ทีก่ าหนดโดย สกอ. 
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ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
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ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 
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ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 
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ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 
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ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 
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ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 
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ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 
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ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 
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ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 
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ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
       ทีก่ าหนดโดย สกอ. 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที ่1.1 : ก าหนดไว้ว่า 
        ผ่าน และ ไม่ผ่าน หากไม่ผ่านเกณฑ์ฯ  ข้อใดข้อหน่ึง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์)  
หลกัฐานเอกสารทีต้่องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งช้ี  
        1. เอกสารหลกัสูตรฉบับที ่สกอ.ประทับตรารับทราบ  
 2. หนังสือน าที ่สกอ. แจ้งรับทราบหลกัสูตร (ถ้ามี)  
 3. กรณีที่หลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. 
หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบหลกัสูตร  
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องค์ประกอบที่ 2  
คุณภาพบัณฑติ 
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ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิ

 วธีิการค านวณ 

ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ด้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑติที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

หมายเหตุ จ านวนบัณฑิตทีรั่บการประเมนิจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา กรณีวชิาชีพทีม่กีารเพิม่เตมิคุณลกัษณะบัณฑิตจาก
กรอบ TQF  ต้องท าการประเมนิครบทุกด้าน 

เกณฑ์การให้คะแนน ใช้ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมินบัณฑติ (คะแนนเต็ม 5)       
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 วธีิการค านวณ 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ 
ประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี  

X 
 
100 

จ านวนบณัฑิตทีต่อบแบบส ารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ การค านวณค่าร้อยละไม่น าบัณฑิตที่ประสงค์จะศึกษาต่อ รับการเกณฑ์ทหาร 
และการบรรพชามาพจิารณา ทั้งนีจ้ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญตัิไตรยางศ์เทยีบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ 
                   อาชีพอสิระภายใน 1 ปี (ระดบัปริญญาตรี) 
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 วธีิการค านวณ 

ผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานทีต่ีพมิพ์หรือเผยแพร่ของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท X  100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญตัิไตรยางศ์เทยีบ ก าหนดร้อยละ 40 ขึน้ไป  
เท่ากบั 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบั 
       ปริญญาโท ทีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบั 
       ปริญญาโท ทีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ (ต่อ) 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ 

0.10 บทความสมบูรณ์ทีต่พีมิพ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
0.20 มีการตพีมิพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ 

0.40 

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดบันานาชาต ิ
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 
30 วนันับแต่วนัที่ออกประกาศ   
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
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ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบั 
       ปริญญาโท ทีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ (ต่อ) 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ 

0.60 บทความวจิัยทีต่ีพมิพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

0.80 

บทความทีต่ีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list)  
- บทความที่ตพีมิพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
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ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบั 
       ปริญญาโท ที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ (ต่อ) 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ 

0.20 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

0.80 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

* หมายเหตุ  ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการทีม่ี
องค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมบุีคคลภายนอกสถาบันร่วมพจิารณาด้วย 
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 วธีิการค านวณ 

ผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานทีต่ีพมิพ์หรือเผยแพร่ของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก X  100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญตัิไตรยางศ์เทยีบ ก าหนดร้อยละ 80 ขึน้ไป  

เท่ากบั 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบั 
       ปริญญาเอก ทีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

*หมายเหตุ  การส่งบทความเพือ่พจิารณาคดัเลอืกให้น าเสนอในการประชุมวชิาการต้องส่งเป็น 
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพมิพ์แล้ว การตีพมิพ์ต้องตีพมิพ์เป็น
ฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ได้ 
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ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบั 
       ปริญญาเอก ทีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ (ต่อ) 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ 

0.20 
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ  

0.40 

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ   
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
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ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบั 
       ปริญญาเอก ทีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ (ต่อ) 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ 

0.60 บทความวจิัยมกีารตีพมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที ่2 ) 

0.80 

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับแต่วนัทีอ่อกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list)  
- บทความทีต่ีพมิพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. 
- ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธิบตัร 
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* การส่งบทความเพือ่พจิารณาคดัเลอืกให้น าเสนอในการประชุมวชิาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ
เมื่อได้รับ การตอบรับและตพีมิพ์แล้ว การตพีมิพ์ต้องตพีมิพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ
ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ได้ 



ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบั 
       ปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ (ต่อ) 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ 

0.20 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

0.80 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

* หมายเหตุ  ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการทีม่ี
องค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมบุีคคลภายนอกสถาบันร่วมพจิารณาด้วย 
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• ผลงานวจิัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกนัและนับในตัวบ่งช้ีนีแ้ล้ว  
สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ีผลงานทางวชิาการอาจารย์ 

• ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินที่มี
การตีพมิพ์เผยแพร่ในปีการประเมินน้ันๆ 

ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบั 
       ปริญญาเอก ทีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ (ต่อ) 

53 



องค์ประกอบที่  3  
นักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ี 3.1 ระบบการรับนักศึกษา 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  
 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ของความส าเร็จ  แต่ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร
ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความ
โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลกัสูตร 
มีเคร่ืองมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา  ให้ได้นักศึกษาที่
มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันที่จะเรียน และมีเวลา
เรียนเพียงพอ  เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด 
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ตัวบ่งช้ี 3.1 ระบบการรับนักศึกษา (ต่อ) 
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 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ให้อธิบาย
กระบวนการในประเด็นที่เกีย่วข้อง ดังต่อไปนี ้
 

  * การรับนักศึกษา 
  * การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   



เกณฑ์การประเมิน 
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีข้อมูล  
• ไม่มีแนวคดิ
ในการ
ก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลกัฐาน 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา/ 
บูรณาการ
กระบวนการ 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 

• มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา/
บูรณาการ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พฒันา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีการเรียนรู้โดย
ด าเนินการตาม
วงจร PDCA 
มากกว่าหน่ึงรอบ
หรือมีการจดัการ
ความรู้ใน
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไกไปสู่ 
การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พฒันา/ 
บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีการเรียนรู้โดยด าเนินการ
ตามวงจร PDCA มากกว่า
หน่ึงรอบหรือมีการจดัการ
ความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินงาน  

• มีแนวทางปฏิบัตทิี่ดโีดยมี
การเทียบเคยีงกบัหลกัสูตร
เดยีวกนัในกลุ่มสถาบัน
เดยีวกนัที่เหมาะสม  
หรือได้รับรางวลัใน
ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ57 



ผลประเมินคุณภาพเปรียบเทยีบ ปีการศึกษา 2555 (ทปอ. 27 มหาวทิยาลยั) 

ระดบั
คุณภาพ 

มหาวทิยาลยั (คะแนน) ระดบั
คุณภาพ 

มหาวทิยาลยั (คะแนน) 

ดมีาก  
(4.51 คะแนน
ขึน้ไป) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (4.86) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี (4.83) 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ (4.76) 
มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (4.75) 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (4.71) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี (4.67) 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (4.66) 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (4.63) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง (4.59) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง (4.57) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ (4.56) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (4.55) 
มหาวทิยาลยัทักษณิ (4.55) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (4.52) 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (4.52) 
มหาวทิยาลยัแม่โจ้ (4.51)  

ด ี 
(3.51-4.50 
คะแนน) 
 

มหาวทิยาลยัศิลปากร (4.46) 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง (4.43) 
มหาวทิยาลยันราธิวาสฯ (4.40) 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (4.33) 
มหาวทิยาลยันเรศวร (4.30) 
มหาวทิยาลยับูรพา (4.23) 
มหาวทิยาลยัพะเยา (4.07) 
มหาวทิยาลยันครพนม (4.05) 
 

Source: CHE QA 09/01/2015 
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ระดบัคุณภาพ มหาวทิยาลยั (คะแนน) ระดบั
คุณภาพ 

มหาวทิยาลยั (คะแนน) 

ดมีาก  
(4.51 คะแนน
ขึน้ไป) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี (4.87) 
สถาบันพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า)  (4.87) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (4.86)  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (4.72) 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (4.70) 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (4.68) 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (4.65) 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (4.64) 
ม.ธรรมศาสตร์  (4.58) 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  (4.58) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ (4.58) 
มหาวทิยาลยัแม่โจ้ (4.58)  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (4.58) 
มหาวทิยาลยัทักษณิ (4.55) 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ (4.55) 
มหาวทิยาลยัศิลปากร (4.53) 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง (4.51) 

ด ี 
(3.51-
4.50 
คะแนน) 
 

มหาวทิยาลยัพะเยา (4.47) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง (4.42) 
ม.นเรศวร  (4.38) 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (4.22) 
มหาวทิยาลยับูรพา (4.20) 
มหาวทิยาลยันราธิวาสฯ (4.04) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ฯ ลาดกระบัง (3.95) 
มหาวทิยาลยันครพนม (3.79) 
 
 
 
 

* ไม่ปรากฏคะแนนในระบบ CHE QA  : ม.มหิดล , ม.เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  

ผลประเมินคุณภาพเปรียบเทยีบ ปีการศึกษา 2556 (ทปอ. 27 มหาวทิยาลยั) 

Source: CHE QA 09/01/2015 
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ระดับคุณภาพ คณะQQQQQ 
มหาวทิยาลยั (คะแนน) 

ระดับคุณภาพ คณะQQQQQ 
มหาวทิยาลยั (คะแนน) 

ดมีาก  
(4.51 คะแนน
ขึน้ไป) 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (4.92) 
มหาวทิยาลยัทักษณิ (4.91) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง (4.90) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (4.85)  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (4.84) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี (4.82) 
มหาวทิยาลยัศิลปากร (4.78) 
ม.ธรรมศาสตร์  (4.76) 
มหาวทิยาลยัพะเยา (4.75) 
ม.นเรศวร (4.74) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง (4.66) 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (4.64) 
มหาวทิยาลยับูรพา (4.61) 
มหาวทิยาลยัแม่โจ้ (4.60)  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (4.59) 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ (4.55) 

ดมีาก  
(4.51 
คะแนนขึน้
ไป) 
 
 
 
ด ี 
(3.51-4.50 
คะแนน) 
 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (4.53) 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (4.53) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (4.47) 
 
 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง (4.33) 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (4.31) 
มหาวทิยาลยันราธิวาสฯ (4.27) 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (4.22) 
 
 
 
 
 

* ไม่ปรากฏคะแนนในระบบ CHE QA  : ม.มหิดล,  ม.เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  
                                                                       

ผลประเมินคุณภาพเปรียบเทยีบ ปีการศึกษา 2556  (คณะQQQQQ) 

Source: CHE QA 09/01/2015 
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ตัวอย่างแนวทางในการประเมิน 
การรับนักศึกษา 
1. การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพ

ความพร้อมของอาจารย์ประจ าทีม่ีอยู่ (ควบคุมอตัราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์) 

2. เกณฑ์การรับนักศึกษาทีป่ระกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาทีเ่หมาะสมกบัหลกัสูตรที ่
เปิดสอนและสอดคล้องกบัระดบัของหลกัสูตร ประเภทหลกัสูตร ปรัชญาวสัิยทศัน์ของสถาบัน 
และหลกัสูตร ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีก่ าหนดในหลกัสูตร  

3. เกณฑ์ทีใ่ช้ในการคดัเลอืกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการคดัเลอืก 

4. นักศึกษาทีรั่บเข้าเรียนในหลกัสูตรมคุีณสมบัตแิละศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลา 

ตัวบ่งช้ี 3.1 ระบบการรับนักศึกษา (ต่อ) 
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ตัวอย่างแนวทางในการประเมิน 
การรับนักศึกษา 
5. ในกรณีทีนั่กศึกษามคุีณสมบัตไิม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ และมกีารรับเข้า

ศึกษาแบบมีเงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพฒันา
จนมคุีณสมบัตคิรบผ่านเกณฑ์ขั้นต า่เพือ่ให้สามารถเรียนในหลกัสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 

6. การก าหนดคุณสมบัตใินการรับเข้าของผู้สมัครในหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษาต้องสูงกว่า
คุณสมบัตขิองการรับเข้าศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัตพิืน้ฐานทีน่ าไปสู่การพฒันาศักยภาพการวจิัย 

7. กระบวนการคดัเลอืกมคีวามเข้มงวดเพือ่ให้ได้นักศึกษาทีม่ศัีกยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(พจิารณาจากอตัราส่วนนักศึกษาทีรั่บเข้าต่อผู้สมัคร) 

ตัวบ่งช้ี 3.1 ระบบการรับนักศึกษา (ต่อ) 
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ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  
 ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
ได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัด
กิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ งกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่ มี 
จิตส านึกสาธารณะ  มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเส่ียง รวมทั้ งการส่งเสริม 
การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การพฒันาศักยภาพนักศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
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ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา (ต่อ) 
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 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ให้อธิบาย
กระบวนการในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง ดงัต่อไปนี ้

* การควบคุมการดูแล  การให้ค าปรึกษาวิชาการและ 
แนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

* การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวทิยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
* การพฒันาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   



เกณฑ์การประเมิน 
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีข้อมูล  
• ไม่มีแนวคดิ
ในการ
ก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลกัฐาน 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา/ 
บูรณาการ
กระบวนการ 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 

• มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา/
บูรณาการ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พฒันา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีการเรียนรู้โดย
ด าเนินการตาม
วงจร PDCA 
มากกว่าหน่ึงรอบ
หรือมีการจดัการ
ความรู้ใน
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไกไปสู่ 
การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พฒันา/ 
บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีการเรียนรู้โดยด าเนินการ
ตามวงจร PDCA มากกว่า
หน่ึงรอบหรือมีการจดัการ
ความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินงาน  

• มีแนวทางปฏิบัตทิี่ดโีดยมี
การเทียบเคยีงกบัหลกัสูตร
เดยีวกนัในกลุ่มสถาบัน
เดยีวกนัที่เหมาะสม  
หรือได้รับรางวลัใน
ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ65 



ตัวอย่างแนวทางในการประเมิน 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

1. การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ทีป่รึกษา มกีารควบคุมก ากบัให้จ านวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ทีป่รึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

2. อาจารย์ทีป่รึกษาวชิาการมเีวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 

3. การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของ
นักศึกษา 

4. การจัดเกบ็ข้อมูลเพือ่การรู้จักนักศึกษา การแลกเปลีย่นข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มผู้สอน เพือ่การ
พฒันานักศึกษา (ผลการเรียน ลกัษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อนเพือ่ให้รู้จักนิสิต) 

5. การให้ความช่วยเหลอืนักศึกษาทีม่ีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลอืด้านอืน่ๆ 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา (ต่อ) 
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ตัวอย่างแนวทางในการประเมิน 
6. การจัดการความเส่ียงด้านนักศึกษา (มข้ีอมูลนักศึกษาทีม่ผีลการเรียนต า่ มคีวามเส่ียงทีจ่ะออก

กลางคนั หรือส าเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

7. ช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษา 

8. บัณฑิตศึกษา  การก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวชิาของอาจารย์ผู้สอนและการให้
ค าปรึกษาการท าวทิยานิพนธ์ทีเ่พยีงพอ 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา (ต่อ) 
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ตัวอย่างแนวทางในการประเมิน 
กจิกรรมการพฒันาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

1. สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรทีเ่สริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพยีงพอ และครอบคลุม 
ทุกประเภทกจิกรรม 

2. บุคลากรทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดกจิกรรมนักศึกษาต้องมคีวามรู้ความสามารถในการจัดกจิกรรมที่
สนองความต้องการของนักศึกษา 

3. การจัดกจิกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของหลกัสูตร 

4. การจัดกจิกรรมการพฒันานักศึกษาครอบคลุมกจิกรรมการเสริมสร้างความยดึมัน่ผูกพนักบั
ความเป็นพลเมือง (civic engagement) กจิกรรมสันทนาการ ศิลปะและวฒันธรรม ฯลฯ 

5. การเปิดโอกาสให้นักศึกษามอีสิระในการจัดกจิกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 

6. อืน่ ๆ 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา (ต่อ) 
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ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
 ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทาง 
การเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง  อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรสูง และนักศึกษามคีวามพงึพอใจต่อหลกัสูตร 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ให้อธิบายแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เกีย่วข้อง ดังต่อไปนี ้

  * การคงอยู่ 
  * การส าเร็จการศึกษา 
  * ความพงึพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน 
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

• ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 

• มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานใน
บางเร่ือง 

• มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายใน 
ตวับ่งช้ี 

• มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายใน 
ตวับ่งช้ี 

• มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานที่
ดขีึน้ในบางเร่ือง 

• มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายใน 
ตวับ่งช้ี 

• มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดขีึน้
ในทุกเร่ือง 

• มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายใน 
ตวับ่งช้ี 

• มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดขีึน้
ในทุกเร่ือง 

• มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็น
เลศิ/โดดเด่น โดย
เทียบเคยีงกบั 
หลกัสูตรน้ันใน
สถาบันกลุ่ม
เดยีวกนัที่
เหมาะสม  
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ตัวอย่างแนวทางในการประเมิน 
1. อตัราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลกัสูตร 

2. อตัราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลกัสูตร 

3. ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อหลกัสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 

4. ระดบับัณฑิตศึกษา นักศึกษามคีวามรู้ ทกัษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
มศัีกยภาพการวจิัยทีแ่สดงออกถึงการผลติและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวจิัยของตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา (ต่อ) 
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องค์ประกอบที่ 4  
อาจารย์ 
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ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  
 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เร่ิมต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่      
ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา 
วสัิยทศัน์ของสถาบัน และของหลกัสูตร มีกลไกการคัดเลอืกอาจารย์ที่เหมาะสม 
โปร่งใส  มีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว 
เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. และระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรม
การด าเนินงาน ตลอดจนการก ากบัดูแล และการพฒันาคุณภาพอาจารย์ 
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ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ (ต่อ) 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี  ให้อธิบาย
กระบวนการในประเดน็ที่เกีย่วข้อง ดงัต่อไปนี ้
 

  * ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
  * ระบบการบริหารอาจารย์ 
  * ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 
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เกณฑ์การประเมิน 
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีข้อมูล  
• ไม่มีแนวคดิ
ในการ
ก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลกัฐาน 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา/ 
บูรณาการ
กระบวนการ 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 

• มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา/
บูรณาการ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พฒันา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีการเรียนรู้โดย
ด าเนินการตาม
วงจร PDCA 
มากกว่าหน่ึงรอบ
หรือมีการจดัการ
ความรู้ใน
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไกไปสู่ 
การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พฒันา/ 
บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีการเรียนรู้โดยด าเนินการ
ตามวงจร PDCA มากกว่า
หน่ึงรอบหรือมีการจดัการ
ความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินงาน  

• มีแนวทางปฏิบัตทิี่ดโีดยมี
การเทียบเคยีงกบัหลกัสูตร
เดยีวกนัในกลุ่มสถาบัน
เดยีวกนัที่เหมาะสม  
หรือได้รับรางวลัใน
ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ75 



ตัวอย่างแนวทางในการประเมิน 
ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
1. การวางแผนระยะยาวด้านอตัราก าลงัอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

2. การมรีะบบการรับอาจารย์ใหม่ทีม่คีวามรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ รวมทั้งมีการ
พฒันาอาจารย์ทีม่อียู่เดมิอย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้หลกัสูตรมคีวามเข้มแข็ง อาจารย์ในหลกัสูตร
สามารถส่งเสริมการท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรต้องมวุีฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวชิาการ และประสบการณ์ ในจ านวน
ทีไ่ม่ต า่กว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ (ต่อ) 
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ตัวอย่างแนวทางในการประเมิน 
ระบบการบริหารอาจารย์ 
1. ผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานทีดู่แลการบริหารจัดการหลกัสูตรต้องมีการ

วางแผนระยะยาวด้านอตัราก าลงัด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ต้องมแีผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลกัสูตรโดยการมส่ีวนร่วมของทมีบริหารระดบัคณะ 
(คณะกรรมการประจ าคณะ) 

2. สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก าลงัคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพ
ให้คงอยู่กับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควร
ประกอบด้วย แผนอัตราก าลงั แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธ ารงรักษา แผนการหา
ต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อืน่ ๆ ตามบริบท  

ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ (ต่อ) 
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ตัวอย่างแนวทางในการประเมิน 
ระบบการบริหารอาจารย์  (ต่อ) 
3. ในกรณีทีป่ริมาณและคุณภาพอาจารย์ยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรก าหนด 

สถาบันต้องมวีธีิการบริหารจัดการเพือ่ทรัพยากรบุคคลเพือ่ทดแทนข้อจ ากดัอย่างเป็น
ระบบ 

4. มแีผนบริหารความเส่ียงด้านการบริหาร กรณีมอีาจารย์ส่วนเกนิ กรณีมอีาจารย์ขาดแคลน 
กรณีมอีาจารย์สมดุลกบัภาระงาน เพือ่ให้มอีาจารย์คงอยู่ และมแีผนบริหารความเส่ียง ด้าน
จรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

5. มกีารก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความสัมพนัธ์ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรอย่างชัดเจน  

6. อืน่ ๆ 

ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ (ต่อ) 
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ตัวอย่างแนวทางในการประเมิน 
ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 
1. สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พฒันาตนเองให้มคุีณภาพมาตรฐานทางวชิาชีพอย่าง

ต่อเน่ือง   

2. การจัดสรรงบประมาณในการพฒันาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่
สูงขึน้เพือ่ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต   

3. การควบคุม ก ากบั ส่งเสริมให้อาจารย์พฒันาตนเองในการสร้างผลงานทางวชิาการอย่างต่อเน่ือง 

4. บัณฑิตศึกษา   ต้องให้ความส าคญักบัการจัดหาอาจารย์หรือพฒันาอาจารย์ให้มคุีณสมบัตทิีสู่ง
กว่าก าลงัคนในหลกัสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัตขิองอาจารย์ทีต้่องเน้นทกัษะ
ความสามารถด้านการวจิัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

5. อืน่ ๆ 

ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ (ต่อ) 
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ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ทางสาขาวชิาทีเ่ปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัการผลติบัณฑิต  

ประเดน็ในการพจิารณาตวับ่งช้ีนีจ้ะประกอบด้วย  
 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก  
  - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ  
  - ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
  - จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ
การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลกัสูตร   
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เกณฑ์การประเมิน   

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
      ประเด็นที ่4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีมี่คุณวุฒิปริญญาเอก 

แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีมี่คุณวุฒิปริญญาเอก 
เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
                                 ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 20 ขึน้ไป 

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
                                 ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
                                  ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 100 
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ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์  
ประเด็นที ่4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีมี่คุณวุฒิปริญญาเอก (ต่อ) 

 วธีิการค านวณ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก  
X  100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทั้งหมด 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก  

2. แปลงค่าร้อยละทีค่ านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกบัคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X  5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกทีไ่ด้คะแนนเตม็ 5 
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ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์  
   ประเดน็ที ่4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีม่ีคุณวุฒปิริญญาเอก (ต่อ) 

หมายเหตุ 
         คุณวุฒิปริญญาเอก  พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่า       
ตามหลักเกณฑ์การพจิารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีที่มีการปรับ
วุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษาน้ัน 
ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขา
วิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่ เหมาะสมกว่า   ทั้ งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน   

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์  
     ประเดน็ที ่4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลกัสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
                                            รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
                                             = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 
หลกัสูตรระดบัปริญญาโท  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
                                            รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
                                           = ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
                                            รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
                                           = ร้อยละ 100 
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ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์  
 ประเดน็ที ่4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ(ต่อ) 

 วธีิการค านวณ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
X  100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทั้งหมด 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

2. แปลงค่าร้อยละทีค่ านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกบัคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
X  5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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เกณฑ์การประเมิน   

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
   ประเด็นที ่4.2.3  ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี   ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานวชิาการของ 
 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5  

  = ร้อยละ 20 ขึน้ไป 
 

หลกัสูตรระดบัปริญญาโท   ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานวชิาการของ 
  อาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5  
  = ร้อยละ 40 ขึน้ไป 
 

หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก  ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานวชิาการของ 
  อาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5  
  = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 
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ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
    ประเด็นที่ 4.2.3  ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร (ต่อ)  

 วธีิการค านวณ 

ผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
X  100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทั้งหมด 

1. ค านวณค่าร้อยละผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

2. แปลงค่าร้อยละทีค่ านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกบัคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
X  5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า

หลกัสูตรทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพผลงานทางวชิาการ 

0.20 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 

0.40 

-- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วนันับแต่วนัที่ออกประกาศ  
-   ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
    ประเด็นที ่4.2.3  ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร (ต่อ)  
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ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพผลงานทางวชิาการ 

0.60 
บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2 

0.80 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list)  
- บทความวจัิยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
    ประเดน็ที ่ 4.2.3  ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร (ต่อ)  
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ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพผลงานทางวชิาการ 

1.00 

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
-   ผลงานได้รับการจดสิทธิบตัร  
-   ผลงานวชิาการรับใช้สังคมทีไ่ด้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว  
-   ผลงานวจิัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดบัชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
-   ผลงานค้นพบพนัธ์ุพชื พนัธ์ุสัตว์ ทีค้่นพบใหม่และได้รับการจดทะเบยีน  
-   ต าราทีไ่ด้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว  
-   หนังสือทีไ่ด้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 
-   ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ 
-  หนังสือที่ผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
    ตัวบ่งช้ี 4.2.3  ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร (ต่อ)  
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ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ 

0.20 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

0.80 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

* หมายเหตุ  ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการทีม่ี
องค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมบุีคคลภายนอกสถาบันร่วมพจิารณาด้วย 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
    ประเด็นที่ 4.2.3  ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร (ต่อ)  
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ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
   ประเดน็ที่ 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างองิ 
                           ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
                            (เฉพาะปริญญาเอก) 

 วธีิการค านวณ 
จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างองิ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 1.อตัราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างองิต่ออาจารย์ประจ าหลกัสูตร =  

2. แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

อตัราส่วนจ านวนบทความทีไ่ด้รับการอ้างองิต่อ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

X  5 
อตัราส่วนจ านวนบทความทีไ่ด้รับการอ้างองิต่อ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
* พจิารณาผลการด าเนินงาน 5 ปีย้อนหลงัตามปีปฏิทนิ 

92 



เกณฑ์การประเมิน   

กลุ่มสาขาวชิา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 อตัราส่วน จ านวนบทความทีไ่ด้รับการอ้างองิต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
          ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 2.5 ขึน้ไป 
กลุ่มสาขาวชิา วทิยาศาสตร์สุขภาพ 
 อตัราส่วน จ านวนบทความทีไ่ด้รับการอ้างองิต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 3.0 ขึน้ไป 
กลุ่มสาขาวชิา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 อตัราส่วน จ านวนบทความทีไ่ด้รับการอ้างองิต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 0.25 ขึน้ไป 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 ประเดน็ที่ 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรปริญญาเอกทีไ่ด้รับการอ้างองิ 
                           ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
                            (เฉพาะปริญญาเอก) (ต่อ) 
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ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ต่อ) 
การคดิคะแนนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท มีจ านวน 3 ประเด็น 
  
คะแนนที่ได้ตัวบ่งช้ี 4.2     = 
 

94 

ประเดน็ที่ 4.2.1 + 4.2.2 + 4.2.3 
3 

การคดิคะแนนระดับปริญญาเอก มีจ านวน 4 ประเด็น 
 
คะแนนที่ได้ตัวบ่งช้ี 4.2     = 
 

ประเดน็ที่ 4.2.1 + 4.2.2 + 4.2.3 + 4.2.4 
4 



ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
 ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ให้มี
จ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของ
อาจารย์สูง และอาจารย์มคีวามพงึพอใจต่อการบริหารหลกัสูตร 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี  ให้อธิบายแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเดน็ที่เกีย่วข้อง ดังต่อไปนี ้
 * อตัราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 * ความพงึพอใจของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรต่อการบริหารหลกัสูตร 
 * จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน  
                หลกัสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน 
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

• ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 

• มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานใน
บางเร่ือง 

• มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายใน 
ตวับ่งช้ี 

• มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายใน 
ตวับ่งช้ี 

• มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานที่
ดขีึน้ในบางเร่ือง 

• มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายใน 
ตวับ่งช้ี 

• มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดขีึน้
ในทุกเร่ือง 

• มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายใน 
ตวับ่งช้ี 

• มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดขีึน้
ในทุกเร่ือง 

• มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็น
เลศิ/โดดเด่น โดย
เทียบเคยีงกบั 
หลกัสูตรน้ันใน
สถาบันกลุ่ม
เดยีวกนัที่
เหมาะสม  
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องค์ประกอบที่ 5  
หลกัสูตร การเรียนการสอน 

การประเมนิผู้เรียน 
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ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  
 แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับรอง
จาก สกอ.  และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี   แต่ ผู้บริหารต้องรับผิดชอบใน 
การควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการ
เปิดรายวชิาต่าง ๆ ทั้งวชิาบังคบัและวชิาเลอืก ทีเ่น้นนักศึกษาเป็นส าคญั 
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ต้องมีการควบคุมมาตรฐานของหัวข้อ
วิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่เหมาะสมกับลักษณะและระดับของหลักสูตร        
โดยปริญญาโท เน้นความสามารถในการท าวิจัยของนักศึกษา ปริญญาเอก  
เน้นความสามารถในการใช้การวจัิยเพือ่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
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 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี  ให้อธิบาย
กระบวนการในประเดน็ที่เกีย่วข้อง ดงัต่อไปนี ้
 * หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา 
                     หลกัสูตรและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
 *  การปรับปรุงหลัก สูตรใ ห้ทันสมัยตามความก้าวหน้า 
                      ในศาสตร์สาขาน้ันๆ  
 *  การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
                      ในระดบับัณฑิตศึกษา  
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ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร (ต่อ) 



เกณฑ์การประเมิน 
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีข้อมูล  
• ไม่มีแนวคดิ
ในการ
ก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลกัฐาน 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา/ 
บูรณาการ
กระบวนการ 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 

• มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา/
บูรณาการ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พฒันา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีการเรียนรู้โดย
ด าเนินการตาม
วงจร PDCA 
มากกว่าหน่ึงรอบ
หรือมีการจดัการ
ความรู้ใน
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไกไปสู่ 
การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พฒันา/ 
บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีการเรียนรู้โดยด าเนินการ
ตามวงจร PDCA มากกว่า
หน่ึงรอบหรือมีการจดัการ
ความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินงาน  

• มีแนวทางปฏิบัตทิี่ดโีดยมี
การเทียบเคยีงกบัหลกัสูตร
เดยีวกนัในกลุ่มสถาบัน
เดยีวกนัที่เหมาะสม  
หรือได้รับรางวลัใน
ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ100 



ตัวอย่างแนวทางในการประเมิน 
สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 

1. หลกัสูตรมกีารก าหนดสาระวชิาทางทฤษฎ ีและการปฏิบัตทิีช่่วยสร้างโอกาสในการพฒันา
ความรู้ ทกัษะผ่านการเรียนการสอนทีม่ปีระสิทธิภาพ 

2. เนือ้หาของหลกัสูตรในแต่ละรายวชิามกีารปรับปรุงให้ทนัสมยัตลอดเวลา มกีารเปิดวชิาใหม่ให้
นักศึกษาได้เรียน 

3. หลกัสูตรแสดงผลลพัธ์การเรียนรู้ทีชั่ดเจน ทนัสมยั สอดคล้องกบัความก้าวหน้าทางวชิาการ
และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4. ค าอธิบายรายวชิามีเนือ้หาทีเ่หมาะสมกบัช่ือวชิา จ านวนหน่วยกติ และมเีนือ้หาทีค่รอบคลุม
กว้างขวางครบถ้วนในส่ิงที่ควรเรียน มคีวามลกึในวชิาเอกหรือทีเ่ป็นจุดเน้น มคีวามต่อเน่ือง
เช่ือมโยง สัมพนัธ์กนัระหว่างวชิา และมกีารสังเคราะห์การเรียนรู้ 

5. อืน่ ๆ 

ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร (ต่อ) 
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ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
 กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที ่21 ต้องเน้นการพฒันา
นักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลกัสูตรทีก่ าหนด และได้รับการพฒันาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วน
ร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  
 การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้ส่ือเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษา
เรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความ
สะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
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 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี  ให้อธิบายกระบวนการใน
ประเด็นที่เกีย่วข้อง ดังต่อไปนี ้
 * การพจิารณาก าหนดผู้สอน 
 * การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
 * การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ 
    ในระดับบัณฑิตศึกษา  
 * การก ากบักระบวนการเรียนการสอน  
 * การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี  
 * การบูรณาการพนัธกจิต่างๆ กบัการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
  * การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า 
               อสิระและการตีพมิพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  
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ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (ต่อ) 



เกณฑ์การประเมิน 
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีข้อมูล  
• ไม่มีแนวคดิ
ในการ
ก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลกัฐาน 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา/ 
บูรณาการ
กระบวนการ 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 

• มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา/
บูรณาการ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พฒันา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีการเรียนรู้โดย
ด าเนินการตาม
วงจร PDCA 
มากกว่าหน่ึงรอบ
หรือมีการจดัการ
ความรู้ใน
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไกไปสู่ 
การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พฒันา/ 
บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีการเรียนรู้โดยด าเนินการ
ตามวงจร PDCA มากกว่า
หน่ึงรอบหรือมีการจดัการ
ความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินงาน  

• มีแนวทางปฏิบัตทิี่ดโีดยมี
การเทียบเคยีงกบัหลกัสูตร
เดยีวกนัในกลุ่มสถาบัน
เดยีวกนัที่เหมาะสม  
หรือได้รับรางวลัใน
ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ104 



ตัวอย่างแนวทางในการประเมิน 
การวางระบบผู้สอน   

1. ผู้สอนมคุีณสมบัตเิหมาะสมกบัรายวชิาทีส่อน มคีวามรู้และความช านาญในเนือ้หาวชิาที่
สอน (ค านึงถึงสาขาวชิา ประสบการณ์ท างาน ผลงานวชิาการของผู้สอน)   

2. หลกัสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนทีม่คีวามช านาญหลากหลาย เพือ่ให้มี
โอกาสได้รับการพฒันามุมมองหรือความคดิจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ 
(ในแต่ละหลกัสูตร นักศึกษาควรได้เรียนกบัอาจารย์ผู้สอนคนเดมิไม่เกนิ 3 วชิา)   

3. มีการก ากบัมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทนัสมัยใน
ด้านเนือ้หากจิกรรมการเรียน การวดัและประเมินผลเหมาะสม 

4. หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค าแนะน า และการ
ปรับปรุงพฒันาให้มคีวามสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลอืนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

5. อืน่ ๆ 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (ต่อ) 
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ตัวอย่างแนวทางในการประเมิน 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวชิาทีม่หีลายตอนเรียนให้ได้มาตรฐานเดยีวกนั   

2. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วธีิการสอนใหม่ ๆ ทีพ่ฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3. การจัดการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย เน้นทฤษฎแีละการปฏิบัต ิการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ   

4. การจัดกจิกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา 

5. การจัดกจิกรรมการพฒันาและเพิม่ศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพือ่เพิม่ประสบการณ์การ
เรียนรู้/การท างาน/การประกอบอาชีพ   

6. อืน่ ๆ 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (ต่อ) 
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ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
  การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คอื การประเมินผล
นักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียน
การสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมิน
ตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาวิธีการเรียนของ
ตนเองใหม่ จนเกดิการเรียนรู้ (assessment as learning) และ การประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(assessment of learning) ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้
ความส าคญักบัการวางระบบประเมินวทิยานิพนธ์ที่มคุีณภาพด้วย 
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 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี  ให้อธิบายกระบวนการ
ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง ดงัต่อไปนี ้
 * การประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
              ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
 * การตรวจสอบการประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 * การก ากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมนิ 
              หลกัสูตร  (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 * การประเมนิวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระในระดับ 
    บัณฑิตศึกษา  
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ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรียน (ต่อ) 



เกณฑ์การประเมิน 
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีข้อมูล  
• ไม่มีแนวคดิ
ในการ
ก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลกัฐาน 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา/ 
บูรณาการ
กระบวนการ 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 

• มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา/
บูรณาการ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พฒันา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีการเรียนรู้โดย
ด าเนินการตาม
วงจร PDCA 
มากกว่าหน่ึงรอบ
หรือมีการจดัการ
ความรู้ใน
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไกไปสู่ 
การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พฒันา/ 
บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีการเรียนรู้โดยด าเนินการ
ตามวงจร PDCA มากกว่า
หน่ึงรอบหรือมีการจดัการ
ความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินงาน  

• มีแนวทางปฏิบัตทิี่ดโีดยมี
การเทียบเคยีงกบัหลกัสูตร
เดยีวกนัในกลุ่มสถาบัน
เดยีวกนัที่เหมาะสม  
หรือได้รับรางวลัใน
ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ109 



ตัวอย่างแนวทางในการประเมิน 
1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม   

2. น า้หนักขององค์ประกอบในการประเมนิสอดคล้องกบัจุดเน้นของรายวชิา(วชิาทฤษฎ ีปฏิบัต ิ
สัมมนา ฯลฯ)  

3. การประเมนิผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมนิตามสภาพจริง (เคร่ืองมือประเมินมีความ
หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อตันัย การบ้าน รายงานทีม่อบหมาย การสอบปากเปล่า การ
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวดั ทกัษะการปฏิบัตงิาน ฯลฯ 

4. การก ากบัให้มีการพฒันาและตรวจสอบเคร่ืองมือประเมินนักศึกษาทีเ่หมาะสมกบัวชิาและ
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

5. การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 

6. อืน่ ๆ 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมนิผู้เรียน (ต่อ) 
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ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
       ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลกัสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลกัสูตร
แต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการ
ด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7)  
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ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
       ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(ต่อ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ค่าร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาทีก่ าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  

ค่าร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิทีก่ าหนดให้เป็น คะแนน 1 = ร้อยละ 80 

ค่าร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิทีก่ าหนดให้เป็น 
คะแนน 0 = ไม่เกนิร้อยละ 80 
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ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
       ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(ต่อ) 

วธีิการค านวณ 

จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาตทิีด่ าเนินการได้จริง 

X  100 
จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาตทิีต้่องด าเนินงานในปีการศึกษาน้ันๆ 

1. ค านวณค่าร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานหลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน 
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ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
       ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(ต่อ) 

หมายเหตุ   0.2  หมายถึง  สัดส่วนของคะแนน 4 โดยคดิจากร้อยละระหว่าง 80 ถึง 100 

ค่าร้อยละ 100 คดิเป็น 5 คะแนน  

ค่าร้อยละทีม่ากกว่า 80 และไม่เกนิร้อยละ 100 ให้น ามาคดิคะแนนดงันี ้ 

คะแนนที่ได้ = 1+ 0.2 (ค่าร้อยละทีค่ านวณได้จากข้อ 1 – 80)    

ค่าร้อยละ 80 คดิเป็น 1 คะแนน   

ค่าร้อยละไม่เกนิร้อยละ 80  คดิเป็น 0 คะแนน  
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1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มส่ีวนร่วมในการประชุมเพือ่วางแผน ตดิตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

2 มรีายละเอยีดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวชิา (ถ้าม)ี 

3 มีรายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวชิา 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิด
สอนให้ครบทุกรายวชิา 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุด 
ปีการศึกษา 

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
       ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(ต่อ) 
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6 มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทีก่ าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

7 มีการพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมนิผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมนิการด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ล้ว  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  

11 ระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ทีม่ต่ีอคุณภาพหลกัสูตร เฉลีย่ไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

12 ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ต่ีอบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ตัวบ่งช้ี 5.4  ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
        ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(ต่อ) 
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องค์ประกอบที่ 6  
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งช้ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
  ความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ 
ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของ
นักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร
ที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด หนังสือ ต ารา ส่ิงพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่ง เ รียน รู้   ส่ืออิ เล็คทรอนิกส์  ฯลฯ                
ส่ิงสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
ทันสมยั  
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 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี  ให้อธิบายกระบวนการ
ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง ดงัต่อไปนี ้
 

 * ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม 
    ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรเพือ่ให้มส่ิีงสนับสนุนการเรียนรู้  
 * จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่ เพียงพอและเหมาะสมต่อ 
     การจัดการเรียนการสอน  
 * กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ 
     ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งช้ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ต่อ) 



เกณฑ์การประเมิน 
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีข้อมูล  
• ไม่มีแนวคดิ
ในการ
ก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลกัฐาน 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา/ 
บูรณาการ
กระบวนการ 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

• มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 

• มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา/
บูรณาการ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พฒันา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีการเรียนรู้โดย
ด าเนินการตาม
วงจร PDCA 
มากกว่าหน่ึงรอบ
หรือมีการจดัการ
ความรู้ใน
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไกไปสู่ 
การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พฒันา/ 
บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีการเรียนรู้โดยด าเนินการ
ตามวงจร PDCA มากกว่า
หน่ึงรอบหรือมีการจดัการ
ความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินงาน  

• มีแนวทางปฏิบัตทิี่ดโีดยมี
การเทียบเคยีงกบัหลกัสูตร
เดยีวกนัในกลุ่มสถาบัน
เดยีวกนัที่เหมาะสม  
หรือได้รับรางวลัใน
ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ120 



ตัวอย่างแนวทางในการประเมิน 
ความเหมาะสมและเพยีงพอของส่ิงสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 
1. การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ, สภาพแวดล้อมด้านการ

เรียนรู้)   

2. การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก และส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด/ฐานข้อมูล
ทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวชิาการเพือ่การสืบค้น ฯลฯ เพยีงพอ ทนัสมยั   

3. การจัดพืน้ที/่สถานทีส่ าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลีย่นสนทนา หรือ
ท างานร่วมกนั   

4. มบีริการคอมพวิเตอร์ อนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

5. ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมปีระสิทธิภาพ อาจารย์และ
นักศึกษาสามารถติดต่อส่ือสารได้ใกล้ชิด 

ตัวบ่งช้ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ต่อ) 
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ตัวอย่างแนวทางในการประเมิน 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิม่เติม) 
6. การเปิดสอนหลกัสูตรบัณฑิตศึกษาควรด าเนินการต่อเมือ่สถาบันมีความพร้อมและก าหนด

ความคาดหวงัสูงกว่าข้อก าหนดในหลกัสูตรปริญญาตรีทีเ่ป็นสาขาเดยีวกนั ทรัพยากรการ
เรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพือ่การสืบค้น
และการเรียนรู้ต้องมมีากกว่าข้อก าหนดทีพ่งึมขีองหลกัสูตรปริญญาตรี 

7. มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพือ่ท าวจิัย  

8. มีห้องท างานวจิัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน)  เพือ่ให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท าวจิัย  

9. มอุีปกรณ์และเคร่ืองมอืพืน้ฐานทีจ่ าเป็นและเหมาะสมในการท าวจิัย  

ความพงึพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ต่อ) 
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ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา 
เบอร์โทรภายใน 15600 , 15996 ต่อ 101 – 108 

และ Fax. 0-2259-6447  
E-mail :  qa@g.swu.ac.th 

http://www.facebook.com/QASWU 
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