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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจที่ส ำคัญที่สุดของสถำบันอุดมศึกษำคือ  กำรผลิตบัณฑิต  หรือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนให้ผู้เรียนมีควำมรู้ในวิชำกำรและวิชำชีพ มีคุณลักษณะตำมหลักสูตรที่ก ำหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษำ
จะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง สำมำรถ
ประยุกต์ใช้ควำมรู้เพ่ือกำรด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ  มีควำมส ำนึกและ
ควำมรับผิดชอบในฐำนะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของสถำบันอุดมศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนในกำรก ำกับและส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำ ได้จัดท ำมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่
ผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ ซึ่งเป็นกำรประกันคุณภำพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสำรให้สังคม 
ชุมชน รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภำพของบัณฑิตที่ผลิตออกมำเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้
ในผลลัพธ์กำรเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 

คุณภำพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ โดยพิจำรณำจำกผลลัพธ์กำรเรียนรู้ กำรมีงำนท ำ และคุณภำพผลงำนวิจัยของ
นักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำในปีกำรศึกษำนั้นๆ คุณภำพบัณฑิตจะพิจำรณำได้จำก     
ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2  กำรได้งำนท ำหรือผลงำนวิจัยของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ป ี
- ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่ได้รับกำร 
  ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำร 
  ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีกำรก ำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรก ำหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 5 ด้ำนคือ 1) ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้ำนควำมรู้ 3) ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบและ 5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นกำรประเมินคุณภำพบัณฑิตในมุมมองของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการค านวณ 
   
คะแนนที่ได้ =  
 
 
ข้อมูลประกอบ  
 จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตท่ี
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
 

หมำยเหตุ : 
- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถำบันอุดมศึกษำต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่ำ

หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบกำรปรับปรุงก็ตำม โดยน ำผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรในรอบ     
ที่ผ่ำนมำใช้ประกอบกำรประเมิน 

- กรณีบัณฑิตท่ีมีอำชีพอิสระ ไม่ต้องเอำมำนับในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนำนำชำติ เป็นนักศึกษำต่ำงชำติประมำณ 90% กำรประเมินบัณฑิตอำจไม่

ถึงร้อยละ 20 เนื่องจำกเดินทำงกลับประเทศไปแล้ว สำมำรถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษำชำว
ไทยเป็นฐำนในกำรคิด เช่น มีนักศึกษำต่ำงชำติ 90 คน มีนักศึกษำไทย 10 คนให้ประเมินโดยคิด
จำกนักศึกษำไทยจ ำนวน 10 คนเป็นฐำนที่ 100 % 

 
 
 
 

 

 
ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมินบัณฑติ 

 
จ ำนวนบัณฑติที่ไดร้ับกำรประเมินทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2   (ปริญญาตรี)ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

 
ชนิดตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

บัณฑิตปริญญำตรีที่ส ำเร็จศึกษำในหลักสูตรภำคปกติ ภำคพิเศษ และภำคนอกเวลำในสำขำนั้นๆที่ได้
งำนท ำหรือมีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำภำยในระยะเวลำ 1 ปีนับจำกวันที่ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อเทียบ
กับบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำนั้น กำรนับกำรมีงำนท ำนับกรณีกำรท ำงำนสุจริตทุกประเภทที่
สำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำมำเป็นประจ ำเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ กำรค ำนวณร้อยละของผู้มีงำนท ำของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำให้ค ำนวณเฉพำะผู้ที่เปลี่ยนงำนใหม่หลังส ำเร็จ
กำรศึกษำเท่ำนั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปีเป็น
คะแนนระหว่ำง 0 – 5 ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 

1.  ค ำนวณค่ำร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1ปี ตำมสูตร 
 

 
 
กำรค ำนวณค่ำร้อยละนี้ไม่น ำบัณฑิตที่ศึกษำต่อ เกณฑ์ทหำร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงำนท ำแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงำน มำพิจำรณำ 

 
 
2.  แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้   =  
 
 
 

หมายเหตุ :  
- จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจจะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
- กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจำกไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ส ำหรับ
หลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษำเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจำกมีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำแล้ว 

 
 

 
จ ำนวนบัณฑติปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

X 100 
จ ำนวนบัณฑติที่ตอบแบบส ำรวจทัง้หมด 

 
ค่ำร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีทีไ่ด้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

X 5 
100 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี 
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

กำรศึกษำในระดับปริญญำโทจะต้องมีกำรค้นคว้ำ คิดอย่ำงเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหำค ำตอบที่มีควำม
น่ำเชื่อถือ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะต้องประมวลควำมรู้เพ่ือจัดท ำผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้
อย่ำงเป็นระบบและสำมำรถน ำเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นกำรประเมินคุณภำพ
ของผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโท 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1.  ค ำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ตำมสูตร 

 
2.  แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้   =  
 

หมำยเหตุ : 
- กำรนับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ นับ ณ วันที่ได้รับกำรตีพิมพ์ 
ผลงำนในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติมิได้นับจำกวันที่ได้รับกำรตอบรับ (Accepted) 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
0.40 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ

หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำ
สถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.

 
ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท 

X 100 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำโททั้งหมด 

 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพรต่่อผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ 

X 5 
40 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกำศ 

- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทควำมท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ 

ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบัน
น ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 
2556 

- ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
 กำรส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเม่ือได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถอยู่
ในรูปแบบเอกสำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 
0.60 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
0.80 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 

 ผลงำนสร้ำงสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 3 
คน โดยมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย 
 
หมายเหตุ 

1. ผลงำนวิจัยที่มีชื่อนักศึกษำและอำจำรย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สำมำรถน ำไปนับในตัว 
     บ่งชี้ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ 
2. ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้นับผลงำนทุกชิ้นที่มีกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในปีกำร 
     ประเมินนั้น ๆ   
3.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่พิจำรณำตัวบ่งชี้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2    (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
ชนิดตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

กำรศึกษำในระดับปริญญำเอกเป็นกำรศึกษำในระดับสูงจะต้องมีกำรค้นคว้ำ คิดอย่ำงเป็นระบบ วิจัย
เพ่ือหำประเด็นควำมรู้ใหม่ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะต้องประมวลควำมรู้เพ่ือ
จัดท ำผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบและสำมำรถน ำเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์
ต่อสำธำรณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นกำรประเมินคุณภำพของผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอก 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำเป็นคะแนนระหว่ำง 0- 5 ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 

1.  ค ำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ตำมสูตร 

 
2.  แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้   =  
 

หมำยเหตุ : 
- กำรนับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ นับ ณ วันที่ได้รับกำรตีพิมพ์

ผลงำนในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติมิได้นับจำกวันที่ได้รับกำรตอบรับ (Accepted) 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
0.40 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ

นำนำชำติหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบัน
น ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกำศ 

 
ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 

X 100 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำเอกทั้งหมด 

 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพรต่่อผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ 

X 5 
80 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม

ประกำศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ. 2556 

- ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
 กำรส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเม่ือได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถอยู่
ในรูปเอกสำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 
0.60 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
0.80 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 

 ผลงำนสร้ำงสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 3 
คน โดยมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย 
 
หมายเหตุ 
 1. ผลงำนวิจัยที่มีชื่อนักศึกษำและอำจำรย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สำมำรถน ำไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ 
 2. ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้นับผลงำนทุกชิ้นที่มีกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในปีกำร
ประเมินนั้น ๆ   
 3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่พิจำรณำตัวบ่งชี้ 
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องค์ประกอบที่  3  นักศึกษา 
 

ควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำขึ้นอยู่กับปัจจัยส ำคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษำ ระบบประกัน
คุณภำพนักศึกษำ ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรรับหรือคัดเลือกนักศึกษำเข้ำศึกษำในหลักสูตร  ซึ่งต้องเป็นระบบ
ที่สำมำรถคัดเลือกนักศึกษำที่มีคุณสมบัติและควำมพร้อมในกำรเรียนในหลักสูตรจนส ำเร็จกำรศึกษำ และกำร
ส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมพร้อมทำงกำรเรียน และมีกิจกรรมกำรพัฒนำในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือให้
นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส ำหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำมีทักษะกำรวิจัยที่สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชำหลัก 
(Core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอำชีพ (Life and career skills) (3) กลุ่มทักษะกำรเรียนรู้และ
นวัตกรรม  (Learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสำรสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
(Information, Media and Technology skills)  

ทักษะส ำคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญมำก คือ 
1) กลุ่มทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) กำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรแก้ปัญหำ (Critical 

thinking and Problem solving) (2) นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ (Innovation and Creativity) (3) กำร
สื่อสำรและควำมร่วมมือกัน (Communication and Collaboration) 

2) กลุ่มทักษะสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology skills)
ประกอบด้วย กำรรู้สำรสนเทศ (Information literacy) กำรรู้สื่อ (Media literacy) และ กำรรู้ ICT (ICT 
Literacy) 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอำชีพ (Life and Career skills) ประกอบด้วยควำมสำมำรถในกำรปรับตัว 
และยืดหยุ่น (Adaptability and Flexibility) ควำมคิดริเริ่มและกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Initiative and 
Selfdirection) ปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมและข้ำมวัฒนธรรม (Social and Cross-cultural interaction) ควำม
รับผิดชอบและควำมสำมำรถผลิตผลงำน (Accountability and Productivity) ควำมเป็นผู้น ำและ
รับผิดชอบต่อสังคม**(Leadership and Social responsibility)  กำรประกันคุณภำพหลักสูตรใน
องค์ประกอบด้ำนนักศึกษำ เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ระบบกำรรับนักศึกษำ กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ และ
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษำ ภำยใต้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวให้ พิจำรณำจำกตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  กำรรับนักศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษำ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การรับนักศึกษา 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

คุณสมบัติของนักศึกษำที่รับเข้ำศึกษำในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนของควำมส ำเร็จ แต่ละหลักสูตร 
จะมีแนวคิดปรัชญำในกำรออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดคุณสมบัติของนักศึกษำที่สอดคล้อง
กับลักษณะธรรมชำติของหลักสูตร กำรก ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในกำรคัดเลือกต้องมีควำมโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษำที่ก ำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในกำรคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีกำร
คัดนักศึกษำให้ได้นักศึกษำที่มีควำมพร้อมทำงปัญญำ สุขภำพกำยและจิต ควำมมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลำ
เรียนเพียงพอ เพ่ือให้สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำที่หลักสูตรก ำหนด 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

- กำรรับนักศึกษำ 
- กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 

 ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำน
ทั้งหมด  ที่ท ำให้ได้นักศึกษำที่มีควำมพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 

 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

กำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบกลไกไปสู่
กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร
จำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไก

ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำรจำกผล
กำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษย์ืนยัน และ
กรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ในช่วงปีแรกของกำรศึกษำ ต้องมีกลไกในกำรพัฒนำควำมรู้พ้ืนฐำนหรือกำรเตรียมควำมพร้อม
ทำงกำรเรียนแก่นักศึกษำ เพ่ือให้มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ระดับอุดมศึกษำได้อย่ำงมีควำมสุข อัตรำกำร
ลำออกกลำงคันน้อย ในระหว่ำงกำรศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในรู้ปแบบต่ำง  ๆ 
ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส ำนึกสำธำรณะ มี
กำรวำงระบบกำรดูแลให้ค ำปรึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำร  (ระดับปริญญำตรี โท เอก) ระบบกำร
ป้องกันหรือกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของนักศึกษำ เพ่ือให้สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำที่
หลักสูตรก ำหนด รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรของนักศึกษำ กำรสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ที่
ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ได้มำตรฐำนสำกล 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

- กำรควบคุมกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำปริญญำตรี 
- กำรควบคุมดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษำ 
- กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำน
ทั้งหมด  ที่ท ำให้นักศึกษำเรียนอย่ำงมีควำมสุขและมีทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

กำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบกลไกไปสู่
กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร
จำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไก

ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำรจำกผล
กำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษย์ืนยัน และ
กรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 



เกณฑ์การประกันคุณภาพ     ระดับหลักสูตร 

 
74   

  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลกำรประกันคุณภำพควรท ำให้นักศึกษำมีควำมพร้อมทำงกำรเรียน มีอัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ
ในหลักสูตรสูง อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรสูง นักศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลกำร
จัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ 
 ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

- กำรคงอยู่ 
- กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
- ควำมพึงพอใจและผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ 

หมำยเหตุ : 
- กำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ เป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกระบวน 

ที่ด ำเนินกำรให้กับนักศึกษำตำมกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 
- อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ คิดจำกจ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำในแต่ละรุ่น ลบด้วยจ ำนวนนักศึกษำที่

ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีกำรศึกษำที่ประเมิน ยกเว้น กำรเสียชีวิต กำรย้ำยสถำนที่ท ำงำนของ
นักศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนที่รับเข้ำในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส ำเร็จ
กำรศึกษำแล้ว 

- กำรคิดร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำท่ียังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 
 
ตัวอย่ำงกำรค ำนวณหลักสูตร 4 ปี 
ปีกำรศึกษำ จ ำนวนรับเข้ำ 

 
จ ำนวนส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร จ ำนวนที่ลำออก 

และคัดชื่อออกสะสมจนถึง 
สิ้นปีกำรศึกษำ 2558 

2556 2557 2558 

2553      
2554      
2555      

 
 

 
 
 

 
 
 
 

อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ      =  X 100 
 

อัตรำกำรคงอยู่                 =  - X 100      
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีกำรรำยงำน
ผลกำร
ด ำเนินงำน 

 มีกำรรำยงำน
ผลกำร
ด ำเนินงำนใน
บำงเร่ือง 

 

 มีกำรรำยงำน
ผลกำร
ด ำเนินงำนครบ
ทุกเร่ืองตำม
ค ำอธิบำยในตัว
บ่งชี ้

 มีกำรรำยงำน
ผลกำร
ด ำเนินงำนครบ
ทุกเร่ืองตำม
ค ำอธิบำยในตัว
บ่งชี ้

 มีแนวโน้มผล
กำรด ำเนินงำน
ที่ดีขึ้นในบำง
เร่ือง 

 มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนครบทุกเร่ือง
ตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 มีรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนครบทุกเร่ือง
ตำมค ำอธิบำยในตัว
บ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 มีผลกำรด ำเนินงำนที่
โดดเด่น  เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถำบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐำนเชิงประจักษ์
ยืนยัน  และกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินสำมำรถ
ให้เหตุผลอธิลำยว่ำเป็น
ผลกำรด ำเนินงำนที่โดด
เด่นอย่ำงแท้จริง 
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องค์ประกอบที่  4  อาจารย์  
 

อำจำรย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส ำคัญของกำรผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีกำรออกแบบระบบประกันกำร
บริหำรและพัฒนำอำจำรย์ เพ่ือให้ได้อำจำรย์ที่มีคุณภำพเหมำะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภำพบริบท
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ของสถำบัน และของหลักสูตร และมีกำรส่งเสริมให้อำจำรย์มีควำมรักในองค์กรและกำร
ปฎิบัติงำนตำมวิชำชีพ ผู้บริหำรต้องมีกำรก ำหนดนโยบำย แผนระยะยำว และกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
ตลอดจนกำรก ำกับดูแลและกำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์ กำรวำงระบบประกันคุณภำพอำจำรย์ เป็นกำร
ด ำเนินงำนเพื่อให้ได้อำจำรย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพที่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และมีพัฒนำกำรเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยกำรวำงแผนและกำร
ลงทุนงบประมำณและทรัพยำกรเพ่ือให้อัตรำก ำลังอำจำรย์มีจ ำนวนเหมำะสมกับจ ำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำใน
หลักสูตร มีจ ำนวนอำจำรย์ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงสำขำวิชำของหลักสูตร และมีประสบกำรณ์ที่
เหมำะสมกับกำรผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจำกวุฒิกำรศึกษำต ำแหน่งทำงวิชำกำร และควำมก้ำวหน้ำในกำรผลิต
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

องค์ประกอบด้ำนอำจำรย์ เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ คุณภำพอำจำรย์ 
และผลลัพธ์ที่เกิดกับอำจำรย์ ให้พิจำรณำจำกตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1  กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภำพอำจำรย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอำจำรย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  เริ่มต้นตั้งแต่ระบบกำรรับอำจำรย์ใหม่ ต้องก ำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อำจำรย์ที่สอดคล้องกับสภำพบริบท ปรัชญำ วิสัยทัศน์ของสถำบัน และของหลักสูตร มีกลไกกำรคัดเลือก
อำจำรย์ที่เหมำะสม โปร่งใส นอกจำกนี้ต้องมีระบบกำรบริหำรอำจำรย์ โดยกำรก ำหนดนโยบำย แผนระยะ
ยำวเพ่ือให้ได้อำจำรย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพที่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่
ก ำหนด  โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์  มีกำร
วำงแผนและกำรลงทุน  งบประมำณและทรัพยำกรและกิจกรรมกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรก ำกับดูแล และ
กำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์ 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

-  ระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
-  ระบบกำรบริหำรอำจำรย์ 
-  ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 

 ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำน
ทั้งหมด  ที่ท ำให้หลักสูตรมีอำจำรย์ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมทั้งในด้ำนวุฒิกำรศึกษำและต ำแหน่งทำงวิชำกำร
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง  และมีกำรส่งเสริมให้มีกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของอำจำรย์เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

กำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบกลไกไปสู่
กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร
จำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไก

ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำรจำกผล
กำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษย์ืนยัน และ
กรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน ำเข้ำ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 กำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ต้องท ำให้อำจำรย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมำะสมและเพียงพอโดย
ท ำให้อำจำรย์มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงสำขำวิชำที่เปิดให้บริกำร และมีประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับกำร
ผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจำกวุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และควำมก้ำวหน้ำในกำรผลิตผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

ประเด็นในกำรพิจำรณำตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
- ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
- ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
- ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
- จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI 

และ Scopus  ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำถือเป็นกำรศึกษำระดับสูงสุดที่ต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และควำมลุ่มลึกทำงวิชำกำร เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส ำคัญของสถำบันในกำรผลิตบัณฑิต ศึกษำวิจัยเพ่ือกำร
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้  ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิทำง
กำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมำะสมกับพันธกิจหรือ
จุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 
  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
  ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
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สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญำเอก 

X 100 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนที่ได ้=   

 
หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญำเอก พิจำรณำจำกระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่ำตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีท่ีมีกำรปรับวุฒิกำรศึกษำให้มีหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำภำยในรอบปี
กำรศึกษำนั้น ทั้งนี้อำจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่ำคุณวุฒิปริญญำเอกได้ส ำหรับกรณีที่บำงสำขำวิชำชีพมีคุณวุฒิอ่ืน
ที่เหมำะสมกว่ำ ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

สถำบันอุดมศึกษำถือเป็นขุมปัญญำของประเทศ และมีควำมรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อำจำรย์ใน
สถำบันท ำกำรศึกษำวิจัยเพ่ือแสวงหำและพัฒนำองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำต่ำงๆ  อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือ
น ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำประเทศ กำรด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นสิ่ง
สะท้อนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวของอำจำรย์ตำมพันธกิจของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนนระหว่ำง  
0 – 5 
  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์
และศำสตรำจำรย์รวมกันที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 

  ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์
และศำสตรำจำรย์รวมกันที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

  ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์
และศำสตรำจำรย์รวมกันที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  

 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

X  5 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สูตรการค านวณ  
1. **ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

X 100 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด 

 
2. **แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

คะแนนที่ได ้=   
 

 
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลงำนทำงวิชำกำรเป็นข้อมูลที่ส ำคัญในกำรแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ประจ ำได้สร้ำงสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง  เป็นผลงำนที่มีคุณค่ำ สมควร
ส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชำกำรและกำรแข่งขันของประเทศ ผลงำนทำงวิชำกำร
อยู่ในรู้ปของบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ  
หรือระดับนำนำชำติ ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ ผลงำนได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว  ผลงำนวิจัยที่
หน่วยงำนหรือองค์กำรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร ต ำรำหรือหนังสือที่ใช้'ในกำรขอผลงำนทำงวิชำกำรและ
ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว รวมทั้งงำนสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ โดยมีวิธีกำรคิดดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  ค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่
ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20  ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
  ค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่
ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40  ขึ้นไป 

 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

  ค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่
ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตาม
สูตร 

 

 
ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 

X 100 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด 

 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร X  5 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำประจ ำหลักสตูรท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

คะแนนที่ได ้=   
 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ  

0.40 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ  หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ 
ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 
วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 

- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่ปรำกฏใน

ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ

ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556  
แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป  และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ. 2556 

- ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 

- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 

- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 

- ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน 

- ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีไ่ด้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 

- ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 
ร้อยละของผลรวมถว่งน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 

X  5 
ร้อยละของผลรวมถว่งน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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 กำรส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  และเม่ือได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว  กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถอยู่ในรู้ป
แบบเอกสำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ 

0.20 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online  

0.40 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 
0.60 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
0.80 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 

 
 
จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 หลักสูตรในระดับปริญญำเอกถือได้ว่ำเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถำบันกำรศึกษำ เป็นหลักสูตรที่ส ำคัญ
และเน้นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ ดังนั้น อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ระดับปริญญำเอกจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อหลักสูตรนั้นๆ 

บทควำมวิจัยและบทควำมทำงวิชำกำรหรือ Review Article ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำ
เอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกมีควำมสำมำรถในกำรท ำวิจัย         
มีผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus และบทควำมที่
ตีพิมพ์ได้รับกำรอ้ำงอิง แสดงให้เห็นว่ำมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์และเป็นฐำนในกำรพัฒนำงำนวิจัยใหม่ๆให้มี
ควำมก้ำวหน้ำมำกข้ึน  จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ได้รับกำรอ้ำงอิงมำกย่อมแสดงให้เห็นว่ำ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงำนและได้รับกำรยอมรับในวงวิชำกำรนั้นๆ 

กำรค ำนวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป  รวมทั้ง
กำรอ้ำงอิงตนเอง ที่เป็นผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ หรือระดับ 
นำนำชำติ ต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกนั้น โดยน ำเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจำรณำผลกำร
ด ำเนินงำน 5 ปี  ย้อนหลังตำมปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  อัตรำส่วน  จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5  ขึ้นไป 
 

  กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  อัตรำส่วน  จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0  ขึ้นไป 
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  กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  อัตรำส่วน  จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25  ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  =  
 
 
 

2. แปลงค่ำที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้   = 
 
 
 
ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ถ้ำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรระดับปริญญำเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ 
เทคโนโลยีมีจ ำนวน 5 คน โดยอำจำรย์ทั้ง 5 คน  มีผลงำนตีพิมพ์ บทควำมวิจัยหรือ Review article ใน
ฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึ่งด ำเนินกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้ 

-    จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ของอำจำรย์ ทั้ง 5 คนในฐำนข้อมูล Scopus ระหว่ำง ค.ศ. 2010- 
2014   เท่ำกับ 15 บทควำม และจ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลของ TCI เท่ำกับ 5 
บทควำม 

-   ในจ ำนวนนี้มีบทควำม 8 บทควำมในฐำนข้อมูล Scopus ที่ได้รับกำรอ้ำงอิง อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
     และมีบทควำม 2 บทควำมที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล TCI ได้รับกำรอ้ำงอิงอย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
 

ดังนั้น อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร = 
 
 
 

 
น ำมำค ำนวณคะแนน  = 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ ำนวนบทควำมที่ไดร้ับกำรอ้ำงอิง 

 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

 
อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอำ้งอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร   

X  5 
อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอำ้งอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอำ้งอิงอย่ำงน้อย 1 คร้ัง   

= 
8+2 

= 
10 

= 2.00 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด 5 5 

 2.0 
x 5 = 4.0 

 2.5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3   ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลกำรประกันคุณภำพ ต้องน ำไปสู่กำรมีอัตรำก ำลังอำจำรย์ที่มีจ ำนวนเหมำะสมกับจ ำนวนนักศึกษำ 
ที่รับเข้ำในหลักสูตร อัตรำคงอยู่ของอำจำรย์สูง และอำจำรย์มีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรหลักสูตร 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำน
ในประเด็นที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

- กำรคงอยู่ของอำจำรย์ 

- ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีกำรรำยงำน

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

 มีกำรรำยงำน
ผลกำร
ด ำเนินงำนใน
บำงเร่ือง 

 

 มีกำรรำยงำน
ผลกำร
ด ำเนินงำนครบ
ทุกเร่ืองตำม
ค ำอธิบำยใน 
ตัวบ่งชี ้

 มีกำรรำยงำน
ผลกำร
ด ำเนินงำนครบ
ทุกเร่ืองตำม
ค ำอธิบำยใน 
ตัวบ่งชี ้

 มีแนวโน้มผล
กำรด ำเนินงำน
ที่ดีขึ้นในบำง
เร่ือง 

 มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนครบทุกเร่ือง
ตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 มีรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนครบทุกเร่ือง
ตำมค ำอธิบำยในตัว
บ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขึ้นใน 
ทุกเร่ือง 

 มีผลกำรด ำเนินงำนที่
โดดเด่น  เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถำบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐำนเชิงประจักษ์
ยืนยัน  และกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินสำมำรถ
ให้เหตุผลอธิลำยว่ำเป็น
ผลกำรด ำเนินงำนที่โดด
เด่นอย่ำงแท้จริง 
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องค์ประกอบที่  5   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถำบันกำรศึกษำเปิดสอนต้องผ่ำนกำรรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ และมีกำรปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหำรต้องรับผิดชอบในกำรควบคุมก ำกับกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรควรมีบทบำทหน้ำที่
ในกำรบริหำรจัดกำร 3 ด้ำนที่ส ำคัญ คือ (1) สำระของรำยวิชำในหลักสูตร (2) กำรวำงระบบผู้สอนและ
กระบวนกำรเรียนกำรสอน (3) กำรประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภำพในกำรด ำเนินกำรหลักสูตร
ประกอบด้วย หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด ตัวบ่งชี้ในกำรประเมินต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนด
รำยวิชำที่มีเนื้อหำที่ทันสมัย ก้ำวทันควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ รวมทั้งกำรวำง
ระบบผู้สอนและอำจำรย์ที่ปรึกษำ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ และมีคุณสมบัติ
เหมำะสมในกำรพัฒนำนักศึกษำให้เต็มศักยภำพจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ที่เน้นนักศึกษำเป็นส ำคัญ และ
ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

กำรประกันคุณภำพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจำรณำได้จำกตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ตัวบ่งชี้ที่  5.3  กำรประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถำบันกำรศึกษำเปิดให้บริกำรต้องผ่ำนกำรรับทรำบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ และมีกำรปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีกำรออกแบบหลักสูตร  ควบคุม
ก ำกับกำรจัดท ำรำยวิชำต่ำงๆ ให้มีเนื้อหำที่ทันสมัย  ก้ำวทันควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ  มีกำรบริหำรจัดกำรกำรเปิดรำยวิชำต่ำงๆ ทั้งวิชำบังคับและวิชำเลือกที่เน้นนักศึกษำเป็นส ำคัญ  
โดยสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ และตลำดแรงงำน  ส ำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำต้องเน้นกำร
พัฒนำทักษะด้ำนกำรวิจัยและกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

- กำรออกแบบหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร 

- กำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์สำขำนั้นๆ 
 

 ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำน
ทั้งหมด  ที่ท ำให้หลักสูตรมีควำมทันสมัย  สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและควำมต้องกำร
ของประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

กำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบกลไกไปสู่
กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร
จำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไก

ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำรจำกผล
กำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษย์ืนยัน และ
กรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

หลักสูตรต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงระบบผู้สอนในแต่ละรำยวิชำ  โดยค ำนึงถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญในวิชำที่สอน และเป็นควำมรู้ที่ทันสมัยของอำจำรย์ที่มอบหมำยให้สอนใน
วิชำนั้น ๆ  เพ่ือให้นักศึกษำได้รับควำมรู้ประสบกำรณ์ และได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถจำกผู้รู้จริง ทั้งนี้ 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำอิสระ
ที่เหมำะสมกับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำอิสระ และลักษณะของนักศึกษำ ให้นักศึกษำได้รับโอกำสและ
กำรพัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำอิสระต้องสำมำรถให้ค ำปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์กำรค้นคว้ำอิสระตั้งแต่กระบวนกำรพัฒนำหัวข้อจนถึงกำรท ำวิทยำนิพนธ์  กำรค้นคว้ำอิสระกำร
สอบป้องกัน และกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยจนส ำเร็จกำรศึกษำ 

กระบวนกำรเรียนกำรสอนส ำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ตำม
โครงสร้ำงหลักสูตรที่ก ำหนด และได้รับกำรพัฒนำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพำะทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทำงภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ 
ทักษะกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ควำมสำมำรถในกำรดูแลสุขภำพ ฯลฯ  
กำรเรียนกำรสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท ำให้นักศึกษำเรียนรู้ได้ตลอดเวลำและในสถำนที่ใดก็ได้ 
ผู้สอนมีหน้ำที่เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกให้เกิดกำรเรียนรู้ และสนับสนุนกำรเรียนรู้ ทั้งนี้ ส ำหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษำ เทคนิคกำรสอนจะเน้นกำรวิจัยเป็นฐำน กำรเรียนแบบใช้ปัญหำเป็นฐำน เป็นต้น 
 ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

- กำรก ำหนดผู้สอน 
- กำรก ำกับ  ติดตำม  และตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) กำรจัดกำร

เรียนกำรสอน 
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรีที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำร

ทำงสังคม  และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- กำรควบคุมหัวข้อวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ  ให้สอดคล้องกับ

สำขำวิชำและควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์ 
- กำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ  ที่มีควำม

เชี่ยวชำญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 
- กำรช่วยเหลือ  ก ำกับ  ติดตำมในกำรท ำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ  และกำรตีพิมพ์ผลงำน

ในระดับบัณฑิตศึกษำ  
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 ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำร
ด ำเนินงำนทั้งหมด  ที่ท ำให้กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตอบสนองควำมแตกต่ำงของผู้เรียน  กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ก่อให้เกิดผลกำรเรียนรู้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

กำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบกลไกไปสู่
กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร
จำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไก

ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำรจำกผล
กำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษย์ืนยัน และ
กรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3    การประเมินผู้เรียน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

กำรประเมินนักศึกษำมีจุดมุ่งหมำย 3 ประกำร คือ กำรประเมินผลนักศึกษำเพ่ือให้ข้อมูลสำรสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนของผู้สอน และน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
(Assessment for learning) กำรประเมินที่ท ำให้นักศึกษำสำมำรถประเมินตนเองเป็น และมีกำรน ำผลกำร
ประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำวิธีกำรเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดกำรเรียนรู้ (Assessment as learning) และ
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำที่แสดงผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร  (Assessment of 
learning) กำรประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมำยประกำรหลัง คือ เน้นกำรได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล
กำรเรียนรู้ของนักศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงควรส่งเสริมให้มีกำรประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมำยสองประกำร
แรกด้วย  ทั้งนี้ ควำมเหมำะสมของระบบประเมินต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน วิธีกำร
ประเมินเครื่องมือประเมินที่มีคุณภำพ และวิธีกำรให้เกรดที่สะท้อนผลกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม มีกำร
ก ำกับให้มีกำรประเมินตำมสภำพจริง (Authentic assessment) มีกำรใช้วิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย ให้ผล
กำรประเมินที่สะท้อนควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในโลกแห่งควำมเป็นจริง (Real World) และมีวิธีกำรให้
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ท ำให้นักศึกษำสำมำรถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลกำร
ประเมินที่สะท้อนระดับควำมสำมำรถที่แท้จริงของนักศึกษำ ส ำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรวำงระบบประเมินวิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำอิสระที่มีคุณภำพด้วย 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

- กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
- กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
- กำรก ำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  
- กำรประเมินวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
 
ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำน

ทั้งหมดท่ีสะท้อนสภำพจริงด้วยวิธีกำรหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้  ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

กำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบกลไกไปสู่
กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร
จำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไก

ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำรจำกผล
กำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษย์ืนยัน และ
กรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4   ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร หมำยถึง ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้กำรด ำเนินงำน
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำที่ปรำกฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรด ำเนินงำนได้ในแต่ละปีกำรศึกษำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจะเป็นผู้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีในแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
มีกำรด ำเนินงำนน้อยกว่ำร้อยละ 80  ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 0 
มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 80  ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 3.50 
มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 
4.00 
มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 
4.50 
มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 
4.75 
มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 5.00 
 
สูตรการค านวณ 

1)  ค ำนวณค่ำร้อยละผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้กำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ ตำมสูตร 

 
หมำยเหตุ : 

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้มีประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติ 
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 
ได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติเพ่ิมเติมไว้ ดังนี้ 

ข้อ 2 ระบุว่ำ “กรณีที่สถำบันอุดมศึกษำจะจัดท ำรำยละเอียดของรำยวิชำ รำยละเอียดของ
ประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของรำยวิชำ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
ประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถำบันอุดมศึกษำ
สำมำรถด ำเนินกำรจัดท ำระบบเก็บข้อมูลรำยละเอียดตำมแนวทำงของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7โดยสำมำรถปรับเปลี่ยนหัวข้อรำยละเอียดให้เหมำะสมกับบริบทเฉพำะของสถำบันอุดมศึกษำนั้นๆ ได้ 
ทั้งนี ้ให้ค ำนึงถึงเจตนำรมณ์ของกำรจัดท ำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

 
จ ำนวนตวับ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติที่ด ำเนินกำรได้จริง   

X  100 
จ ำนวนตวับ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติที่ด ำเนินงำนในปกีำรศึกษำนั้น 



เกณฑ์การประกันคุณภาพ     ระดับหลักสูตร 

 
92   

  

 

ข้อ 3 ระบุว่ำ “ให้ถือว่ำ ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ จ ำนวน 12 ตัวบ่งชี้ 
เป็นเพียงแนวทำงเท่ำนั้น โดยสถำบันอุดมศึกษำสำมำรถก ำหนดตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ใช้ในกำรติดตำม ประเมิน 
และรำยงำนคุณภำพของหลักสูตรประจ ำปีที่ระบุไว้ในหมวด 1 -6 ของแต่ละหลักสูตร ตำมบริบทและ
วัตถุประสงค์ในกำรผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับควำมเห็นชอบหรืออนุมัติจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำ ใน
ระหว่ำงที่สถำบันอุดมศึกษำยังไม่สำมำรถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือ
หำกหลักสูตรใดมีควำมประสงค์ก ำหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สำมำรถกระท ำได้ กรณีหลักสูตรมีกำรปรับตัวบ่งชี้
ใหม่ ให้น ำเสนอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบในกำรปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 
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องค์ประกอบที่  6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ในกำรด ำเนินกำรบริหำรหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ซึ่งประกอบด้วย ควำมพร้อมทำงกำยภำพ ควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์ ควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี ควำมพร้อม
ด้ำนกำรให้บริกำร เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องท ำวิจัย อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ห้องสมุด กำรบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งกำรบ ำรุงรักษำที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษำ
สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ โดยพิจำรณำร่วมกับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ 

องค์ประกอบด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้จะพิจำรณำได้จำก 
ตัวบ่งชี้ที่   6.1  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี   6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ควำมพร้อมของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนมีหลำยประกำร ได้แก่ ควำมพร้อมทำงกำยภำพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ที่พักของนักศึกษำ ฯลฯ และควำมพร้อมของอุปกรณ์  เทคโนโลยี และสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกหรือทรัพยำกรที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ห'องสมุด หนังสือ ต ำรำ 
สิ่งพิมพ์  วำรสำร ฐำนข้อมูลเพ่ือกำรสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่ำนี้ต้องมี
ปริมำณเพียงพอและมีคุณภำพพร้อมใช้งำน ทันสมัยโดยพิจำรณำกำรด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำจำกผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

- ระบบกำรด ำเนินงำนของภำควิชำ/คณะ/สถำบันโดยมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

- จ ำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
- กระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุน

กำรเรียนรู้ 
 ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำน
ทั้งหมดที่สะท้อนกำรจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอน  และส่งผลให้ผู้เรียน
สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

กำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบกลไกไปสู่
กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร
จำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไก

ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำรจำกผล
กำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษย์ืนยัน และ
กรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 


