
รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 
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องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ.  

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
ปริญญาตร ี  เกณฑ์ 4 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ   
   อิสระ  
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพ์หรือ 
  เผยแพร ่

ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
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องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา  - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่  
  นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
  ในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้  
  ในศตวรรษที่ 21  

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา   
- อัตราการส าเร็จการศึกษา    
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ต่อ) 
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องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

 4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์  
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 

4.2 คุณภาพอาจารย์  - ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์  
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับ  
  การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์  
  ประจ าหลักสูตร 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ต่อ) 
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องค์ประกอบใน 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

5. หลักสูตร  
การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และมคอ.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ  
  บัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.4  ผลการด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ต่อ) 
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องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม 
  ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อ 
  การจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ    
  นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ต่อ) 



ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์
มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2548  

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
เป็นอาจารย์ประจ า 
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
เป็นอาจารย์ประจ า 
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและ 
เป็นอาจารย์ประจ า 
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 
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องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 



หมายเหตุ 

8 

 อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นหลักสูตร    
พหุวิทยาการ ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ ์
กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิต สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร 

   (หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว 569 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549 

 กรณีหลักสูตรที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชา 
ของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน  

   (หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(4)/ว254  ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557) 



ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 

 

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือ ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน 
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 

ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ระบุไว้
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
เท่านั้น  
โดยมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอน 

ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ระบุไว้
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
เท่านั้น  
โดยมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 

 

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือ 
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวน
อย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือ 
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์
ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 

 

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา 
ที่สัมพันธ์กัน และ  
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย 
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา 
เพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา 
ที่สัมพันธ์กัน และ  
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย 
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา 
เพื่อรับปริญญา 
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 ในกรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยอนุโลมตามข้อ 17  
ของเกณฑ์ฯ ดังนี้ “ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้  แม้จะยังไม่มผีลงานวิจัยหลังจาก
ส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้  ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอนจะต้อง
มีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก  และ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้” 

   (หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555)   



ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 

 
เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ที่ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระ 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา 
ที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา 
ที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย 
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

13 
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การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้ 

 หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ ซึ่งเกษียณอายุงานหรือลาออก
จากราชการ กลับเข้ามาท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการก าหนด
ภาระงานไว้อย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้ 

 “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้
ต่อไปจนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อน
การเกษียณอายุ 



ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 

 
เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา 
ที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย 
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา 
ที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย 
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 
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แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6  

 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจ
เป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้าน
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้อง
เป็นบุคลากรประจ าในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจ าในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพด้านนั้น เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด  

 กรณหีลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทน
เป็นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 



ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 

 
เกณฑ์การประเมนิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์  

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 

 
เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

(เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็ม
ในการประชุมวิชาการ 
(proceedings) หรือวารสาร หรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการ 
ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (peer review)  
ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร  
หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร สามารถทดแทน
การตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
ไม่ใช่ปีที่ขอจด 



ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 

 
เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์  
• อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 5 คน 
 
การค้นคว้าอิสระ  
• อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 15 คน  
• หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภท

ให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ 
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ ์
• อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 5 คน  

19 
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 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10 ก าหนดว่า 
อาจารย์ประจ า 1 คนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน 5 คน 
หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 
10 คน   



ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 

 

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 

ควรมีอย่างน้อย  
1 เรื่องในรอบ 5 ป ี

ควรมีอย่างน้อย  
1 เรื่องในรอบ 5 ปี  
 

21 

ให้นับรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

เป็นเจตนารมณ์ทีป่ระสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 

 
เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 

(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ

อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย 

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้

หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือหลักสูตร 
6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 

(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ

อนุมัต/ิให้ความเห็นชอบโดย

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

  

ต้องไม่เกิน 5 ปี 

(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ

อนุมัต/ิให้ความเห็นชอบโดย

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
  

22 



ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 

 

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

12. การด าเนินงานให้
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 

ต้องด าเนินการทุกตัว 

  

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 

ต้องด าเนินการทุกตัว 

  

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 

ต้องด าเนินการทุกตัว 

  

รวม เกณฑ์ 4 ข้อ เกณฑ์ 12 ข้อ เกณฑ์ 12 ข้อ 
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หมายเหต ุ
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 เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548  และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 

 

 ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์
ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 
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ประกอบด้วย 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี) 

 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผูส้ าเรจ็การศึกษา 

 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี  

 ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโท / เอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์   
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อยา่งน้อย  
5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้น้ีจะเป็น 
การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรการค านวณ 

                 คะแนนที่ได้ =  
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑติ

จ านวนบัณฑติที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
 

 
 
ข้อมูลประกอบ 
จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี)  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบ
กับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่
สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จ
การศึกษาเท่านั้น  
 

เกณฑก์ารประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100 
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด
x 100 

 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน  
มาพิจารณา 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

 คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

100 x 5 
 
หมายเหตุ :  จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ 
   ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาค าตอบที่มีความ
น่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้
อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพ
ของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 

เกณฑก์ารประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร  

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
x 100 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

 คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

40 x 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่

ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ   

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 

Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและ
ตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรคท์ี่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านสื่ออเิล็กทรอนกิส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาต ิ

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

หมายเหตุ 
1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ีผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ 
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมนินั้นๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 



33 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
    ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ 
วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อ
จัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 

เกณฑก์ารประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร  
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพรข่องนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด
x 100 

 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

 คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

80 x 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ   

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556  

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับ 
และตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
พิจารณาด้วย 

หมายเหตุ 
1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
3. ในกรณีท่ีไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี ้
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ประกอบด้วย 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ แต่ละ
หลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส 
ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก  
ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่น 
ที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

o การรับนักศึกษา 
o การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล 
การด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

  

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

  
  

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/ 

       พัฒนา    
       กระบวนการ 

  

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ   
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง 
     เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการ
ลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ 
ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ  มี
การวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการ
ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล  
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

• การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
• การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
• การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต  
เกณฑก์ารประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

  

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

  
  

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/ 

       พัฒนา    
       กระบวนการ 

  

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ   
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง 
     เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 



42 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
 

  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

o การคงอยู่   
o การส าเร็จการศึกษา  
o ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
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เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน  

 มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานใน
บางเรื่อง  

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้  

  

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้   

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น
ในบางเรื่อง 

  

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายใน 

       ตัวบ่งชี้   
 มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้น
ในทุกเร่ือง 

  

 มีการรายงานผล 
การด าเนินงาน 
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้  

 มีแนวโน้มผล 
การด าเนินงานท่ีดีขึ้น
ในทุกเร่ือง 

 มีผลการด าเนินงานท่ี
โดดเด่น เทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนินงานท่ี
โดดเด่นอย่างแท้จริง 
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ประกอบด้วย 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ   
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เริ่มต้นต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส  
นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์   มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และ
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์   
 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 

o ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
o ระบบการบริหารอาจารย์ 
o ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
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 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานท้ังหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่ง
ทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

  

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

  
  

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/ 

       พัฒนา    
       กระบวนการ 

  

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ   
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง 
     เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ 
โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
การผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง   

 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้ จะประกอบด้วย 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
 

เกณฑ์การประเมิน    
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  
หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
  
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
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สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

                      
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
 x 100 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  =   
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
 x 5 

 

หมายเหตุ  

 คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ
อื่นท่ีเหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขมุปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตาม
พันธกิจของหลักสูตร 
  

เกณฑ์การประเมิน    
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
   

หลักสูตรระดับปริญญาโท  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100 
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สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

                  
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด
 x 100 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  =   
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 x 5 
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 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึน้เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า  สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ  โดยมีวิธีการคิดดังน้ี 
 

เกณฑ์การประเมิน   

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  

หลักสูตรระดับปริญญาโท  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
  
หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ 

1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามสูตร 

                         
ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด
 x 100 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้  =   
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 x 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

• ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  

0.80 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

• ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
• ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
• ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
• ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
• ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
• ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์
ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 



55 

 

  

 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
พิจารณาด้วย 
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  จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอก ที่ได้รับการอ้างอิงใน ฐานข้อมูล TCI 
และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่
ส าคัญและเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจ า
หลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ    
 บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถใน 
การท าวิจัย  มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS 
และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนา
งานวิจัยใหม่ๆให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น  จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมาก
ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 
 การค านวณตัวบ่งชี้นี้  ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ต้ังแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป 
รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน   

 

กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= 2.5 ขึ้นไป 

  

กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= 3.0 ขึ้นไป 

 

กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= 0.25 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ 

1.อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร =
จ านวนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างองิ

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร
 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้    = 
อตัราส่วนจ านวนบทความวิจยัที่ได้รับการอ้างองิต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร

อตัราส่วนจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างองิต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 𝟓
 X 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์   

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  
ในประเด็นต่อไปนี้ 

o การคงอยู่ของอาจารย์   
o ความพึงพอใจของอาจารย์  
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เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน  

 มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานใน
บางเรื่อง  

 มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน
ครบทุกเร่ือง
ตาม
ค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้  

  

 มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 
ครบทุกเร่ือง
ตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้   

 มีแนวโน้ม 
ผลการ
ด าเนินงานท่ี 

       ดีขึ้นในบางเรื่อง 
  

 มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 
ครบทุกเร่ือง
ตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้   

 มีแนวโน้ม 
ผลการ
ด าเนินงานท่ีดี
ขึ้นในทุกเร่ือง 

  

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เรื่องตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้  

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในทุกเร่ือง 

 มีผลการด าเนินงานท่ี
โดดเด่น เทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนินงานท่ี
โดดเด่นอย่างแท้จริง 
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ประกอบด้วย 

ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ   

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมี

การปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับ
และวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ  โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

o การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  
o การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

 
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้
หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ  
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เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

  

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

  
  

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/ 

       พัฒนา    
       กระบวนการ 

  

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ   
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง 
     เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ   
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็น
ความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง  ส าหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 
 กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้
นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

o การก าหนดผู้สอน 
o การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 
o การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
o การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบณัฑติศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหนา้ของศาสตร์ 
o การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑติศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
o การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
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 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

  

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

  
  

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/ 

       พัฒนา    
       กระบวนการ 

  

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ   
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง 
     เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3   การประเมินผู้เรียน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
   
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินท่ีท าให้นักศึกษา
สามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as 
learning) และ  การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การ
ประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึง
ควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ท้ังนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์
การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ  และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มี 
การประเมินตามสภาพจริง  (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world)  และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ท่ีท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุด
แข็งของตนเองได ้ ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญ
กับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระท่ีมีคุณภาพด้วย 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็น
ต่อไปนี้ 

o การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
o การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
o การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
o การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
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 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อน
สภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถอืได้  ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมแีนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป  

เกณฑ์การประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

  

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

  
  

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/ 

       พัฒนา    
       กระบวนการ 

  

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ   
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง 
     เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ    
  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
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เกณฑ์การประเมิน 
 มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้

ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุ

ไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุ

ไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุ

ไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
 มีการด าเนินงานรอ้ยละ 100ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานทีร่ะบุไว้ในแตล่ะปี 

มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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ประกอบด้วย 

ตัวบ่งชี้ที่  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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ตัวบ่งชี้  6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ  
  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่ง
เรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ  สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 

 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสว่นร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู้ 

 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมดที่
สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
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เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

  

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

  
  

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/ 

       พัฒนา    
       กระบวนการ 

  

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ   
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง 
     เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 


