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วิธีการประกนัคณุภาพภายใน

1. สถาบันวางแผนการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่

2. สถาบันเก็บขอ้มลูระยะ 12 เดอืน ตามตวับ่งชีท้ี่ไดป้ระกาศใชบ้นระบบ CHE QA Online 

และใหม้กีารประกนัคณุภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทกุปีทัง้ระดบัหลกัสตูร คณะวิชา 

และสถาบัน

3. หลักสตูรเตรียมการประเมินตนเองระดบัหลักสตูรและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ระดบัหลกัสตูรผา่นระบบ CHE QA Online

4. คณะหรือหนว่ยงานเทียบเท่าน าผลการประเมนิระดบัหลกัสตูรมาจดัท ารายงานการ

ประเมนิตนเอง (SAR) ระดบัคณะ

5. คณะหรือหนว่ยงานเทียบเท่าประเมนิตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยนัผลการ

ประเมนิหลกัสตูรที่ไดป้ระเมนิไปแลว้ 

5/1/2017
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6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสตูร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท า

รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ระดบัสถาบัน

7. สถาบันประเมนิตนเองบนระบบ CHE QA Online และและยืนยนัผลการประเมนิตนเอง

ระดบัหลกัสตูร  คณะวิชา พรอ้มทัง้น าผลการประเมนิเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

วางแผนพฒันาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป

8. ผูบ้ริหารสถาบันอดุมศึกษาน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินคณุภาพภายในที่สถาบันแต่งตัง้ (รวมทั้งขอ้เสนอของสภาสถาบัน) มาวางแผน

ปรบัปรงุการด าเนนิงาน  แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยทุธ ์

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายในผา่นระบบ CHE QA Online 

ภายใน 120 วนั นบัจากวนัสิ้นปีการศึกษา

5/1/2017

วิธีการประกนัคณุภาพภายใน (ตอ่)



นยิามศัพท์

อาจารยป์ระจ า หมายถึง บคุลากรในสถาบันอดุมศึกษาที่มีหนา้ที่หลักทางดา้นการสอน

และการวิจัย และปฏิบัติหนา้ที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน

(มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการ

บริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2548) 

5/1/2017

อาจารย ์หมายถึง คณาจารย ์ซ่ึงจะมีต าแหนง่ทางวิชาการที่ประกอบดว้ย อาจารย์

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์
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นยิามศัพท ์(ตอ่)

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจา้งเขา้มาเป็นอาจารย์ประจ าดว้ยเงินรายไดห้น่วยงาน

จะตอ้งมีสัญญาจา้งที่มีการระบุระยะเวลาการจา้งอย่างชัดเจนและไม่นอ้ยกว่า 9 

เดือน ในสัญญาจา้งจะตอ้งระบุหนา้ที่ ภาระงานใหช้ัดเจนไม่นอ้ยกว่าหน้าที่ของ

อาจารยป์ระจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการ

บริการเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั ใหน้บัระยะเวลาการท างานดงันี:้ -

9-12 เดอืน คิดเป็น 1 คน 

6 เดอืนขึน้ไปแตไ่มถึ่ง 9 เดอืน คิดเป็น 0.5 คน 

นอ้ยกว่า 6 เดอืน ไมส่ามารถน ามานบัได ้

5/1/2017
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหนา้ที่ในการบริหาร

หลกัสตูรและการเรียนการสอน โดยวางแผน ตดิตาม ทบทวนการด าเนนิงานหลกัสตูร และ

ปฏิบัติงานประจ าหลักสตูรนัน้ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น มีคณุวฒิุ

ตรงหรือสัมพันธก์ับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่นอ้ยกว่า 5 คน และทกุคนเป็นอาจารยป์ระจ า

เกินกว่า 1 หลกัสตูรในเวลาเดยีวกนัไมไ่ด ้

5/1/2017

นยิามศัพท ์(ตอ่)
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อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ตอ่)

ยกเวน้อาจารย์ประจ าหลักสตูรระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิชาเดียวกันได ้หรือเป็น

อาจารยป์ระจ าหลักสตูรในหลักสตูรพหวิุทยาการไดอี้ก 1 หลักสตูรโดยตอ้งเป็นหลักสตูรที่

ตรงหรือสัมพันธก์บัหลักสตูรที่ไดป้ระจ าอยู่แลว้ (กกอ.ในการประชมุครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 

กมุภาพนัธ ์2549) 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสตูร ขอใหน้ าเสนอโดยด าเนนิการเชน่เดียวกบัการ

น าเสนอหลักสตูรปรับปรงุเล็กนอ้ย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนมุัติหรือให้

ความเห็นชอบ และเสนอให ้สกอ.รบัทราบตามแบบฟอรม์ สมอ.08 ภายใน 30 วนั 

5/1/2017

นยิามศัพท ์(ตอ่)



8

สาขาวิชาที่สัมพันธก์ัน หมายถึง สาขาวิชาตามคณุวฒิุหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์

กับศาสตรท์ี่เปิดสอนมิใช่สัมพันธก์ับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสตูร เช่น เป็นศาสตรใ์นกลุ่ม

สาขาวิชา (Field of Education) เดียวกนัตาม ISCED 2013 (กกอ. ในการประชมุครั้งที่ 

12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนงัสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22

ธนัวาคม 2554) 

5/1/2017

นยิามศัพท ์(ตอ่)
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ประสบการณด์า้นการท าวิจยั หมายถึง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในศาสตรน์ัน้ๆ ที่สามารถสนับสนนุการวิจัยในสาขาที่ เปิดสอน เป็น

ผลงานวิจยัที่ไมใ่ชส่่วนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร และเป็น

ผลงานวิจยัตพีิมพใ์นรอบหา้ปีที่ผา่นมา(ใหน้บัรวมผลงานวิจยัที่ตพีิมพใ์นปีการศึกษาทีป่ระเมนิ) 

โดยใหร้ายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสตูรทกุคนไวใ้นเอกสารหลักสตูร ทั้งนี ้การ

รายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพใ์หร้ายงานในลักษณะของการเขยีนบรรณานกุรม หรือการเขยีน

เอกสารอา้งอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจา้ของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่ง

ตพีิมพเ์ผยแพร่ผลงาน

(กกอ.ในการประชมุครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนงัสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว

506 ลงวนัที่ 22 ธนัวาคม 2554)

5/1/2017

นยิามศัพท ์(ตอ่)
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พหวิุทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง 

การใช ้องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มา

ผสมผสานใชใ้นการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรูใ้หม่ และ

พฒันาเป็นศาสตรใ์หมข่ึน้ 

5/1/2017

นยิามศัพท ์(ตอ่)
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หลกัสตูรพหวิุทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึงหลกัสตูรท่ีน าเอาความรูห้ลายศาสตร์

หรือหลายอนศุาสตรเ์ขา้มาใชใ้นการเรียนการสอน เพื่อประโยชนใ์นการวิเคราะห ์วิจยั 

จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถพฒันาความรู ้องคค์วามรูเ้ป็นศาสตรใ์หมข่ึน้หรือเกิดอนุ

ศาสตรใ์หมข่ึน้ 

•ตวัอย่างหลกัสตูรที่เป็นพหวิุทยาการ เชน่ 

- วิศวกรรมชวีการแพทย ์(วิศวกรรมศาสตร+์แพทยศ์าสตร)์ ภมูศิาสตรส์ารสนเทศ 

(ภมูศิาสตร+์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+์วิทยาศาสตร-์เคม)ี 

•ตวัอย่างหลกัสตูรที่ไมใ่ชพ่หวิุทยาการ เชน่ คอมพิวเตอรธ์รุกิจ การศึกษาเพื่อการพฒันา 

5/1/2017

นยิามศัพท ์(ตอ่)
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การเผยแพร่ผลงานในประชมุวิชาการระดบัชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่

ประชมุวิชาการและบทความฉบบัสมบรูณ ์(Full Paper)ไดร้ับการตพีิมพใ์นรายงานสืบเนือ่ง

จากการประชมุ(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชมุ หรือ

คณะกรรมการจัดประชมุประกอบดว้ยศาสตราจารย์หรือผูท้รงคณุวฒิุระดับปริญญา

เอก หรือ ผูท้รงคณุวฒิุที่มผีลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ๆ จากนอกสถาบันเจา้ภาพ

อย่างนอ้ยรอ้ยละ 25 โดยตอ้งมีผูป้ระเมินบทความที่เป็นผูเ้ชี่ยวชาฯในสาขานัน้ดว้ย และมี

บทความที่มาจากหนว่ยงานภายนอกสถาบันอย่างนอ้ย 3 หนว่ยงาน และรวมกันแลว้ไม่

นอ้ยกว่า รอ้ยละ 25

5/1/2017

นยิามศัพท ์(ตอ่)
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การเผยแพร่ผลงานวิจยัในท่ีประชมุวิชาการระดบันานาชาติ หมายถึง การน าเสนอ

บทความวิจยัในที่ประชมุวิชาการและบทความฉบับสมบรูณ ์(Full Paper) ไดร้ับการตีพิมพใ์น

รายงานสืบเนือ่งจากการประชมุ(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจดัท ารายงานฯ  หรือ

คณะกรรมการจัดประชมุประกอบดว้ยศาสตราจารยห์รือผูท้รงคณุวฒิุระดับปริญญาเอก 

หรือ ผูท้รงคณุวฒิุที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ๆ จากตา่งประเทศอย่างนอ้ยรอ้ย

ละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่ เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจาก

ตา่งประเทศอย่างนอ้ย 3 ประเทศ และรวมกนัแลว้ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 25

** บทความในการประชมุวิชาการทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิที่น าเสนอใหก้องบรรณาธิการ

หรือกรรมการจดัประชมุพิจารณาคัดเลือกตอ้งเป็นฉบับสมบรูณ ์(Full Paper) และไดร้ับการ

ตีพิมพ์ การตีพิมพ์ต ้องเป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ ในร ูปแบบเอกสารหรือสื่อ

อิเล็กทรอนกิสไ์ด ้

5/1/2017

นยิามศัพท ์(ตอ่)
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ผลงานที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย

หรือบทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ฐานขอ้มลู Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดบัชาตติาม

ประกาศของ กกอ. 

5/1/2017

นยิามศัพท ์(ตอ่)
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ผลงานที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ  ที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ (Journal) ที่

ปรากฏในฐานขอ้มลูสากล ไดแ้ก่ฐานขอ้มลูการจัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago Journal 

Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอ้มลู ISI Web of Science (Science Citation Index 

Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอ้มลู 

Scopus หรือวารสารวิชาการระดบันานาชาตติามประกาศของ กกอ. 

5/1/2017

นยิามศัพท ์(ตอ่)
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งานสรา้งสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น

นวัตกรรม โดยมีการศึกษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ  

ซ่ึงมแีนวทางการทดลองหรือการพฒันาจากแนวคิดสรา้งสรรค์เดิม  เพื่อเป็นตน้แบบหรือ

ความสามารถในการบกุเบิกศาสตรอ์ันก่อใหเ้กิดคณุค่าทางสนุทรียแ์ละคณุประโยชน ์ ที่

เป็นที่ยอมรบัในวงวิชาชพีตามการจดักลุ่มศิลปะของอาเซียน

5/1/2017

นยิามศัพท ์(ตอ่)



งานสรา้งสรรค ์(ตอ่)

งานสรา้งสรรคท์างศิลปะ ไดแ้ก ่

(1) ทศันศิลป์ (Visual Art) ประกอบดว้ย ผลงานดา้นจิตรกรรม ประตมิากรรม ภาพ

พิมพ์ ภาพถ่าย  ภาพยนตร์  สื่อประสม สถาปัตยกรรม  และงานออกแบบ

ประเภทอ่ืนๆ 

(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดว้ย ดริุยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ 

รวมทัง้การแสดงรปูแบบตา่งๆ และ

(3) วรรณศิลป์ (Literature) ซ่ึงประกอบดว้ย บทประพนัธแ์ละกวีนพินธร์ปูแบบตา่งๆ 

5/1/2017

นยิามศัพท ์(ตอ่)

17
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หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ

เทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัท

มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์หรือองคก์รกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 

(เชน่ สภาอตุสาหกรรม สภาหอการคา้ สภาวิชาชพี  เป็นตน้) 

5/1/2017

นยิามศัพท ์(ตอ่)
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้(Association of South East

Asian Nations - ASEAN) ม ี10 ประเทศ ไดแ้ก ่บรไูน กมัพชูา อินโดนเีซีย สปป.ลาว มาเลเซีย 

พมา่ ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่าง

ประเทศไทยกบัประเทศอ่ืน 

5/1/2017

นยิามศัพท ์(ตอ่)
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การเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 

ประเทศ (อย่างนอ้ย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดว้ย) และการให้คะแนนตามแหล่ง

เผยแพร่ ไมจ่ าเป็นตอ้งไปแสดงในตา่งประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกวา้งส าหรับทกุประเทศ (อย่าง

นอ้ย 5 ประเทศที่ไมไ่ดอ้ยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

5/1/2017

นยิามศัพท ์(ตอ่)
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กรอบระบบประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน

ระดบัหลกัสตูร 

5/1/2017
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องคป์ระกอบในการ

ประกนัคณุภาพหลกัสตูร
ตวับ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนนิงานในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง

1. การก ากบัมาตรฐาน 1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูร

ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรที่

ก าหนดโดย สกอ. (เกณฑ ์12 

ขอ้) 

ผลการบริหารจดัการหลกัสตูรตาม

เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร

-ปริญญาตรี เกณฑ ์4 ขอ้ 

-บัณฑติศึกษา เกณฑ ์12 ขอ้ 

กรอบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสตูร

5/1/2017
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องคป์ระกอบในการ

ประกนัคณุภาพหลกัสตูร
ตวับ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนนิงานในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง

2. บณัฑติ 2.1คณุภาพบณัฑติตามกรอบ 

มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา

แห่งชาติ

ผลประเมนิคณุภาพบณัฑติตามกรอบ 

มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา

แห่งชาติ (โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ/ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสีย)

2.2 การไดง้านท าหรือผลงานวิจยั

ของผูส้ าเร็จการศึกษา 

-ผลบณัฑติปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือ 

ประกอบอาชพีอิสระ

-ผลงานของนกัศึกษาปริญญาโท/เอก 

ที่ตพีิมพแ์ละหรือเผยแพร่ 

กรอบระบบประกนัคณุภาพ ระดบัหลกัสตูร(ตอ่)

5/1/2017
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องคป์ระกอบในการ

ประกนัคณุภาพหลกัสตูร
ตวับ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนนิงานในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง

3. นกัศึกษา 3.1 การรับนกัศึกษา - การรับนกัศึกษา

- การเตรียมความพรอ้มกอ่นเขา้ศึกษา

3.2 การส่งเสริมและพฒันา

นกัศึกษา 

-การควบคมุการดแูลการใหค้ าปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแกน่กัศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี

-การควบคมุดแูลการใหค้ าปรึกษา

วิทยานพินธแ์ละการคน้ควา้อิสระใน

ระดบับัณฑติศึกษา

-การพฒันาศักยภาพนกัศึกษาและการ

เสริมสรา้งทกัษะการเรียนรูใ้น

ศตวรรษที่ 21 5/1/2017

กรอบระบบประกนัคณุภาพ ระดบัหลกัสตูร(ตอ่)
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องคป์ระกอบในการ

ประกนัคณุภาพหลกัสตูร
ตวับ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนนิงานในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง

3. นกัศึกษา (ตอ่) 3.3 ผลที่เกิดกบันกัศึกษา -อัตราการคงอยู่ของนกัศึกษา

- อัตราการส าเร็จการศึกษา

- ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้

รอ้งเรียนของนกัศึกษา 

5/1/2017

กรอบระบบประกนัคณุภาพ ระดบัหลกัสตูร(ตอ่)
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องคป์ระกอบในการ

ประกนัคณุภาพหลกัสตูร
ตวับ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนนิงานในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง

4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพฒันา

อาจารย ์

• การรบัและแตง่ตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร

• การบริหารอาจารย์

• การสง่เสริมและพฒันาอาจารย ์

4.2 คณุภาพอาจารย ์ • รอ้ยละอาจารยท์ี่มวีฒิุปริญญาเอก

• รอ้ยละอาจารยท์ี่มตี าแหนง่ทางวิชาการ

• ผลงานวิชาการของอาจารย ์  

• จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ า

หลกัสตูรปริญญาเอกที่ไดร้บัการอา้งอิง

ในฐานขอ้มลู TCI และ Scopus ตอ่จ านวน

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร

4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย ์ • อตัราการคงอยู่ของอาจารย ์

• ความพึงพอใจของอาจารย์

5/1/2017

กรอบระบบประกนัคณุภาพ ระดบัหลกัสตูร(ตอ่)
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องคป์ระกอบในการประกนั

คณุภาพหลกัสตูร ตวับ่งชี้ ประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง

5. หลกัสตูร การเรียน

การสอน การประเมนิ

ผูเ้รียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน

หลกัสตูร 

- หลกัคิดในการออกแบบหลกัสตูร ขอ้มลูที่ใชใ้น

การพฒันาหลกัสตูรและวตัถปุระสงคข์อง

หลกัสตูร

- การปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยัตาม

ความกา้วหนา้ในศาสตรส์าขานัน้ ๆ 

- การพิจารณาอนมุตัหิัวขอ้วิทยานพินธแ์ละการ

คน้ควา้อิสระในระดบับณัฑติศึกษา

กรอบระบบประกนัคณุภาพ ระดบัหลกัสตูร (ตอ่)

5/1/2017
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องคป์ระกอบในการประกนั

คณุภาพหลกัสตูร ตวับ่งชี้ ประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง

5. หลกัสตูร การเรียน

การสอน การประเมนิ

ผูเ้รียน 

5.2 การวางระบบผูส้อน และ

กระบวนการจดัการเรียนการ

สอน

- การพิจารณาก าหนดผูส้อน

- การก ากบั ตดิตาม และตรวจสอบการจดัท า

มคอ.3 และ มคอ.4

- การแตง่ตัง้อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธแ์ละ

การคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑติศึกษา

- การก ากบักระบวนการเรียนการสอน

- การจดัการเรียนการสอนที่มกีารฝึกปฏิบตัใิน

ระดบัปริญญาตรี

- การบรูณาการพนัธกิจตา่งๆ กบัการเรียน

การสอนในระดบัปริญญาตรี

- การชว่ยเหลือ ก ากบั ตดิตาม ในการท า

วิทยานพินธแ์ละการคน้ควา้อิสระและการ

ตพีิมพผ์ลงานในระดบับณัฑติศึกษา

กรอบระบบประกนัคณุภาพ ระดบัหลกัสตูร (ตอ่)

5/1/2017



องคป์ระกอบในการประกนั

คณุภาพหลกัสตูร ตวับ่งชี้ ประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง

5. หลกัสตูร การเรียน

การสอน การประเมนิ

ผูเ้รียน (ตอ่)

5.3 การประเมนิผูเ้รียน - การประเมนิผลการเรียนรูต้ามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒิุ

- การตรวจสอบการประเมนิผลการเรียนรูข้อง

นกัศึกษา

- การก ากบัการประเมนิการจดัการเรียนการ

สอนและประเมนิหลกัสตูร(มคอ.5  มคอ.6 และ 

มคอ.7)

- การประเมนิวิทยานพินธแ์ละการคน้ควา้อิสระ

ในระดบับณัฑติศึกษา

5.4 ผลการด าเนนิงานหลกัสตูร

ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

ระดบัอดุมศึกษา

ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ  

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ

กรอบระบบประกนัคณุภาพ ระดบัหลกัสตูร (ตอ่)

5/1/2017 28
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องคป์ระกอบในการประกนั

คณุภาพหลกัสตูร
ตวับ่งชี้ ประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง

6. สิ่งสนบัสนนุการ

เรียนรู้

6.1 สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้ - ระบบการด าเนนิงานของภาควิชา/คณะ/

สถาบนั โดยมสีว่นร่วมของอาจารยป์ระจ า

หลกัสตูรเพื่อใหม้สีิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้

- จ านวนสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูท้ี่เพียงพอและ

เหมาะสมตอ่การจดัการเรียนการสอน

- กระบวนการปรบัปรงุตามผลการประเมนิ

ความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต์อ่สิ่ง

สนบัสนนุการเรียนรู้

กรอบระบบประกนัคณุภาพ ระดบัหลกัสตูร (ตอ่)
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องคป์ระกอบที่ 1  การควบคมุก ากบัมาตรฐาน 

ตวับ่งชีท้ี่1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร ที่

ก าหนดโดย สกอ. 

จะพิจารณาจากการบริหารจดัการหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

หลกัสตูร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2552 โดย

หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี จะพิจารณาตามเกณฑด์งักลา่ว 4 ประเด็น และ

หลกัสตูรระดบับัณฑติศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑฯ์ดงักลา่ว 12 ประเด็น 

5/1/2017
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ตวับ่งชีท้ี่ 1.1 (ตอ่)

เกณฑก์ารประเมนิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1. จ านวนอาจารย์

ประจ าหลกัสตูร

ไมน่อ้ยกว่า 5 คนและเป็น

อาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 

หลกัสตูรไมไ่ด ้และประจ า

หลกัสตูรตลอดระยะเวลาที่จดั

การศึกษาตามหลกัสตูรนัน้

ไมน่อ้ยกว่า 5 คนและเป็น

อาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 

หลกัสตูรไมไ่ด ้และประจ า

หลกัสตูรตลอดระยะเวลาที่จดั

การศึกษาตามหลกัสตูรนัน้

ไมน่อ้ยกว่า 5 คนและเป็น

อาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 

หลกัสตูรไมไ่ด ้และประจ า

หลกัสตูรตลอดระยะเวลาที่

จดัการศึกษาตามหลกัสตูร

นัน้

5/1/2017

หมายเหต ุ 

• อาจารยป์ระจ าสามารถเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีเ่ป็นหลกัสตูรพหวิุทยาการไดอี้ก 1 หลกัสตูร 

โดยตอ้งเป็นหลกัสตูรที่ตรงหรือสมัพนัธก์บัหลกัสตูรที่ไดป้ระจ าอยู่แลว้

• อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรในระดบับณัฑติศึกษาสามารถเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรในระดบั

ปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดยีวกนัไดอี้ก 1 หลกัสตูร

• กรณีหลกัสตูรปริญญาตรีที่มแีขนงวิชา/กลุม่วิชาชพี ก าหนดใหต้อ้งมอีาจารยป์ระจ าหลกัสตูรไม่

นอ้ยกว่า 3 คน ใหค้รบทกุแขนงวิชา/กลุม่วิชาของหลกัสตูร
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ตวับ่งชีท้ี่ 1.1 (ตอ่)

เกณฑก์ารประเมนิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

2. คณุสมบตัขิอง

อาจารยป์ระจ า

หลกัสตูร

คณุวฒิุระดบัปริญญาโทหรือ

เทียบเทา่หรือด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการไมต่ า่กว่าผูช้ว่ย

ศาสตราจารย ์ ในสาขาที่ตรง

หรือสมัพนัธก์บัสาขาวิชาที่

เปิดสอน อย่างนอ้ย 2 คน 

มคีณุสมบตัเิป็นอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร หรือ

อาจารยท์ี่ปรึกษา

วิทยานพินธ ์หรืออาจารย์

ผูส้อบวิทยานพินธ ์หรือ

อาจารยผ์ูส้อน

มคีณุสมบตัเิป็นอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร หรือ

อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธ ์

หรืออาจารยผ์ูส้อบ

วิทยานพินธ ์หรืออาจารย์

ผูส้อน

5/1/2017
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ตวับ่งชีท้ี่ 1.1 (ตอ่)

เกณฑก์ารประเมนิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

3. คณุสมบัตขิอง

อาจารย์

ผูร้บัผดิชอบ

หลกัสตูร

- คณุวฒิุไมต่ า่กว่าปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือด ารง

ต าแหนง่รองศาสตราจารยข์ึน้

ไป ในสาขาวิชานัน้หรือ

สาขาวิชาที่สมัพนัธก์นั จ านวน

อย่างนอ้ย 3 คน

คณุวฒิุไมต่ า่กว่าปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารง

ต าแหนง่ศาสตราจารยข์ึน้ไป 

ในสาขาวิชานัน้หรือ

สาขาวิชาที่สมัพนัธก์นั

จ านวนอย่างนอ้ย 3 คน

5/1/2017
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ตวับ่งชีท้ี่ 1.1 (ตอ่)

เกณฑก์ารประเมนิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

4. คณุสมบตัขิอง

อาจารยผ์ูส้อน

- 1.อาจารยป์ระจ าหรือ

ผูท้รงคณุวฒิุภายนอกสถาบนั มี

คณุวฒิุปริญญาโทหรือด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ า่กว่า

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ในสาขาวิชา

นัน้ หรือสาขาวิชาที่สมัพนัธก์นั  

และ

2.มปีระสบการณด์า้นการสอน   

และ

3. มปีระสบการณใ์นการท าวิจยั

ทีไ่มใ่ชส่ว่นหนึง่ของการศึกษาเพื่อ

รบัปริญญา

1.อาจารยป์ระจ าหรือ

ผูท้รงคณุวฒิุภายนอกสถาบนั 

มคีณุวฒิุปริญญาเอกหรือ

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่

ต า่กว่ารองศาสตราจารย ์ใน

สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่

สมัพนัธก์นั  และ

2.มปีระสบการณด์า้นการสอน

และ

3. มปีระสบการณใ์นการท า

วิจยัที่ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของ

การศึกษาเพื่อรบัปริญญา

5/1/2017



ตวับ่งชีท้ี่ 1.1 (ตอ่)

เกณฑก์ารประเมนิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

5. คณุสมบตัขิอง

อาจารยท์ี่ปรึกษา

วิทยานพินธห์ลกัและ

อาจารยท์ี่ปรึกษาการ

คน้ควา้อิสระ

- 1. เป็นอาจารยป์ระจ าที่มคีณุวฒิุ

ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการไมต่ า่กว่ารอง

ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานัน้หรือ

สาขาวิชาที่สมัพนัธก์นั และ

1. เป็นอาจารยป์ระจ าที่มคีณุวฒิุ

ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการไมต่ า่กว่ารอง

ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานัน้หรือ

สาขาวิชาที่สมัพนัธก์นั และ

2. มปีระสบการณใ์นการท าวิจยั

ที่ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของการศึกษาเพื่อ

รบัปริญญา

2. มปีระสบการณใ์นการท าวิจยั

ที่ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของการศึกษาเพื่อ

รบัปริญญา

5/1/2017 36



37

ตวับ่งชีท้ี่ 1.1 (ตอ่)

เกณฑก์ารประเมนิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

6. คณุสมบตัขิอง

อาจารยท์ี่ปรึกษา

วิทยานพินธร์่วม 

(ถา้ม)ี

1. เป็นอาจารยป์ระจ าหรือ

ผูท้รงคณุวฒิุภายนอกที่มคีณุวฒิุ

ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหนง่ทาง

วิชาการไมต่ า่กว่ารองศาสตราจารย์

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่

สมัพนัธก์นั และ

2. มปีระสบการณใ์นการท าวิจยัที่

ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของการศึกษาเพื่อรบั

ปริญญา

1. เป็นอาจารยป์ระจ าหรือ

ผูท้รงคณุวฒิุภายนอกที่มคีณุวฒิุ

ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหนง่ทาง

วิชาการไมต่ า่กว่ารองศาสตราจารย์

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่

สมัพนัธก์นั และ

2. มปีระสบการณใ์นการท าวิจยัที่

ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของการศึกษาเพื่อรบั

ปริญญา

5/1/2017



38

ตวับ่งชีท้ี่ 1.1 (ตอ่)

เกณฑก์ารประเมนิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

7. คณุสมบัตขิอง

อาจารยผ์ูส้อบ

วิทยานพินธ ์

- 1. เป็นอาจารยป์ระจ าและ

ผูท้รงคณุวฒิุภายนอกสถาบนั ที่มี

คณุวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ 

หรือด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ า่

กว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชา

นัน้หรือสาขาวิชาที่สมัพนัธก์นั และ

1. เป็นอาจารยป์ระจ าและ

ผูท้รงคณุวฒิุภายนอกสถาบัน ที่

มคีณุวฒิุปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา่ หรือด ารงต าแหนง่ทาง

วิชาการไมต่ า่กว่ารอง

ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานัน้หรือ

สาขาวิชาที่สมัพนัธก์นั และ

2. มปีระสบการณใ์นการท าวิจยัที่

ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของการศึกษาเพื่อรบั

ปริญญา 

2. มปีระสบการณใ์นการท าวิจยั

ที่ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของการศึกษาเพื่อ

รบัปริญญา

5/1/2017
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ตวับ่งชีท้ี่ 1.1 (ตอ่)

เกณฑก์ารประเมนิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

8. การตพีิมพเ์ผยแพร่

ผลงานของผูส้ าเร็จ

การศึกษา

- (เฉพาะแผนก ก เทา่นัน้) 

ตอ้งเป็นรายงานสืบเนือ่งฉบบัเต็ม

ในการประชมุทางวิชาการ

(proceedings) หรือวารสารหรือ

สิ่งพิมพวิ์ชาการซ่ึงอยู่ในรปูแบบ

เอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนกิส์

วารสารหรือสิ่งพิมพวิ์ชาการที่

มกีรรมการภายนอกมาร่วม

กลัน่กรอง (peer review) ซ่ึงอยู่

ในรปูแบบเอกสารหรือ สื่อ

อิเล็กทรอนกิส์

5/1/2017
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ตวับ่งชีท้ี่ 1.1 (ตอ่)

เกณฑก์ารประเมนิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

9. ภาระงาน

อาจารยท์ี่ปรึกษา

วิทยานพินธแ์ละการ

คน้ควา้อิสระ

ในระดบับณัฑติศึกษา

- วิทยานพินธ์

อาจารย ์1 คน ตอ่ นกัศึกษา 5 คน

การคน้ควา้อิสระ 

อาจารย ์1 คนตอ่ นกัศึกษา 15 คน 

หากเป็นที่ปรึกษาทัง้ 2 ประเภท ให้

เทียบสดัสว่นนกัศึกษาที่ท า

วิทยานพินธ ์1 คน เทียบเทา่กบั

นกัศึกษาที่คน้ควา้อิสระ 3 คน

วิทยานพินธ ์

อาจารย ์1 คน ตอ่ 

นกัศึกษา 5 คน

5/1/2017

หมายเหต ุ ก าหนดว่า อาจารยป์ระจ า 1 คน ใหเ้ป็นอาจารยท์ี่ปรึกษาไดไ้ม่เกิน 5 คน หากหลักสตูรใดมี

อาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะด ูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ ในดุลยพินิจของ

สถาบนัอดุมศึกษานัน้ แตท่ัง้นีต้อ้งไมเ่กิน 10 คน
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ตวับ่งชีท้ี่ 1.1 (ตอ่)

เกณฑก์ารประเมนิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

10. อาจารยท์ี่ปรึกษา

วิทยานพินธแ์ละการ

คน้ควา้อิสระในระดบั

บณัฑติศึกษามี

ผลงานวิจยัอย่าง

ตอ่เนือ่งและสม า่เสมอ

- อย่างนอ้ย 1 เร่ือง ในรอบ 5 

ปี โดยนบัรวมปีที่ประเมิน

อย่างนอ้ย 1 เร่ือง ในรอบ 5

ปี โดยนบัรวมปีที่ประเมนิ

5/1/2017
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ตวับ่งชีท้ี่ 1.1 (ตอ่)

เกณฑก์ารประเมนิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

11. การปรบัปรงุ

หลกัสตูรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีก าหนด

ตอ้งไมเ่กิน 5 ปี 

(จะตอ้งปรบัปรงุใหเ้สร็จและ

อนมุตั/ิใหค้วามเห็นชอบโดย

สภามหาวิทยาลยั/สถาบนั

เพื่อใหห้ลกัสตูรใชง้านในปีที่ 

6)    

หมายเหต ุส าหรบัหลกัสตูร 

5 ปี ประกาศใชใ้นปีที่ 7

หรือหลกัสตูร 6 ปี 

ประกาศใชใ้นปีที่ 8

ตอ้งไมเ่กิน 5 ปี 

(จะตอ้งปรบัปรงุใหเ้สร็จและ

อนมุตั/ิใหค้วามเห็นชอบโดย

สภามหาวิทยาลยั/สถาบนั 

เพื่อใหห้ลกัสตูรใชง้านในปีที่ 

6)

ตอ้งไมเ่กิน 5 ปี 

(จะตอ้งปรบัปรงุใหเ้สร็จและ

อนมุตั/ิใหค้วามเห็นชอบโดย

สภามหาวิทยาลยั/สถาบนั 

เพื่อใหห้ลกัสตูรใชง้านในปีที่ 

6)

5/1/2017
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ตวับ่งชีท้ี่ 1.1 (ตอ่)

เกณฑก์ารประเมนิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

12. การด าเนนิงานให้

เป็นไปตามตวับ่งชีผ้ลการ

ด าเนนิงานเพื่อการ

ประกนัคณุภาพหลกัสตูร

และการเรียนการสอน

ตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒิุ ระดบัอดุมศึกษา

แห่งชาติ

ตวับ่งชี ้TQF ขอ้ 1 - 5 

ตอ้งด าเนนิการทกุตวั

ตวับ่งชี ้TQF ขอ้ 1 - 5

ตอ้งด าเนนิการทกุตวั 

ตวับ่งชี ้TQF ขอ้ 1 - 5 

ตอ้งด าเนนิการทกุตวั

รวม เกณฑ ์4 ขอ้ เกณฑ ์12 ขอ้ เกณฑ ์12 ขอ้

5/1/2017



ผลการประเมนิตวับ่งชีท้ี่ 1.1

ก าหนดไวเ้ป็น “ผา่น” และ “ไมผ่า่น” 

หากไมผ่า่นเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึง่ ถือว่าหลกัสตูรไมไ่ดม้าตรฐาน 

และผลเป็น “ไมผ่า่น” (คะแนนเป็น ศนูย)์

44

ตวับ่งชีท้ี่1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร ที่

ก าหนดโดย สกอ. (ตอ่)

5/1/2017



หลกัฐานเอกสารที่ตอ้งการนอกเหนอืจากเอกสารประกอบแตล่ะรายตวับ่งชี้

45

ตวับ่งชีท้ี่1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร ที่

ก าหนดโดย สกอ. (ตอ่)

1. เอกสารหลกัสตูรฉบับที่ สกอ. ประทบัตรารบัทราบ

2. หนงัสือน าที่ สกอ. แจง้รบัทราบหลกัสตูร (ถา้ม)ี

3. กรณีหลกัสตูรยงัไมไ่ดแ้จง้การรับทราบ ใหม้หีนงัสือน าส่ง สกอ. หรือหนงัสือส่งคืนจาก 

สกอ. และรายงานการประชมุสภาที่อนมุตั/ิใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูร

5/1/2017



46

ตวับ่งชีท้ี่ 2.1 คณุภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ

ตวับ่งชีท้ี่ 2.2 การไดง้านท าหรือผลงานวิจยัของผูส้ าเร็จการศึกษา

- รอ้ยละของบณัฑติปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชพีอิสระ

ภายใน 1 ปี

- ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทที่ไดร้บั

การตพีิมพห์รือเผยแพร่

- ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกที่ไดร้บั

การตพีิมพห์รือเผยแพร่

5/1/2017

องคป์ระกอบที่ 2  บณัฑติ



ตวับ่งชีท้ี่ 2.1 คณุภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ

เกณฑก์ารประเมนิ : ใชค้่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑติ (คะแนนเต็ม 5)

สตูรค านวณ

ผลรวมของค่าคะแนนที่ไดจ้ากการประเมนิบัณฑติ

จ านวนบัณฑติที่ไดร้บัการประเมนิทัง้หมด

ขอ้มลูประกอบ

จ านวนบณัฑติที่ไดร้บัการประเมนิจากผูใ้ชบ้ณัฑติจะตอ้งไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ของ

จ านวนบณัฑติที่ส าเร็จการศึกษา

5/1/2017
38

คะแนนที่ได ้=

องคป์ระกอบที่ 2  บณัฑติ (ตอ่)



บณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

จ านวนบณัฑติทีต่อบแบบส ารวจทัง้หมด

X  100

48

สตูรค านวณ

ตวับ่งชีท้ี่ 2.2  (ปริญญาตรี) รอ้ยละของบณัฑติปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชพีอิสระ

ภายใน 1 ปี

เกณฑก์ารประเมนิ : โดยการแปลงค่ารอ้ยละของบณัฑติปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือ

ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปีเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5

ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 100

1. ค านวณรอ้ยละของบณัฑติปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี ตามสตูร

หมายเหต:ุ จ านวนบณัฑติที่ตอบแบบส ารวจจะตอ้งไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของบณัฑติที่ส าเร็จ

การศึกษา

5/1/2017

องคป์ระกอบที่ 2  บณัฑติ (ตอ่)



2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได ้ =

ค่ารอ้ยละของบณัฑติปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี

100

X  5

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจจะตอ้งไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 70 

ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา

495/1/2017

องคป์ระกอบที่ 2  บณัฑติ (ตอ่)
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สตูรค านวณ

ตวับ่งชีท้ี่ 2.2(ปริญญาโท)  ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท 

ที่ไดร้บัการตพีิมพห์รือเผยแพร่

เกณฑก์ารประเมนิ : โดยการแปลงค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานที่ตพีิมพห์รือ

เผยแพร่ตอ่ผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5

ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 

1. ค านวณรอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานที่ตพีิมพเ์ผยแพร่ตอ่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

ผลรวมถว่งน ำ้หนกัของผลงำนทีต่พีมิพห์รอืเผยแพรข่องนกัศกึษำและผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำโท

จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำโทท ัง้หมด
X  100

5/1/2017

องคป์ระกอบที่ 2  บณัฑติ (ตอ่)



2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได ้=

รอ้ยละของผลรวมถว่งน ้าหนักของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพรข่องนักศกึษาและผูส้ าเร็จการศกึษา

40

X  5

องคป์ระกอบที่ 2  บณัฑติ (ตอ่)

5/1/2017
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ก าหนดระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการดงันี้

ค่าน า้หนกั ระดบัคณุภาพการเผยแพร่

0.10 บทความฉบบัสมบรูณท์ี่ตพีิมพใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึง่

0.20 บทความฉบบัสมบรูณท์ี่มกีารตพีิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดบัชาต ิ

0.40 - บทความฉบบัสมบรูณท์ี่มกีารตพีิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดบั

นานาชาต ิหรือ ในวารสารวิชาการระดบัชาตทิี่ไมอ่ยู่ในฐานขอ้มลูตามประกาศ กพอ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนมุตัิ

และจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป  และแจง้ให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั 

นบัแตว่นัที่ออกประกาศ

- ผลงานที่ไดร้บัการจดอนสุิทธิบตัร

5/1/2017

องคป์ระกอบที่ 2  บณัฑติ (ตอ่)
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ค่าน า้หนกั ระดบัคณุภาพการเผยแพร่

0.60 บทความที่ตพีิมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที่ 2

0.80 บทความที่ตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่ไมอ่ยู่ในฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบนั

อนมุตัแิละจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป  และแจง้ให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 

วนั นบัแตว่นัที่ออกประกาศ(ซ่ึงไมอ่ยู่ใน Beall’s list) หรือตพีิมพใ์นวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอ้มลู TCI กลุม่ 1

1.00 บทความที่ตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

- ผลงานที่ไดร้บัการจดสิทธิบตัร

5/1/2017

องคป์ระกอบที่ 2  บณัฑติ (ตอ่)
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ค่าน า้หนกั ก าหนดระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรคท์ี่เผยแพร่ *

0.20 งานสรา้งสรรคท์ี่มกีารเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ หรือผา่นสื่อ

อิเล็กทรอนกิส ์Online

0.40 งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน

0.60 งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัชาติ

0.80 งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซียน/นานาชาติ

ก าหนดระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรคด์งันี้

* ผลงานสรา้งสรรคท์กุชิน้ตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มอีงคป์ระกอบไมน่อ้ยกว่า 3 คน

โดยมบีคุคลภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาดว้ย

545/1/2017

องคป์ระกอบที่ 2  บณัฑติ (ตอ่)



555/1/2017

หมายเหตุ

1. ผลงานวิจยัที่มชีือ่นกัศึกษาและอาจารยร์่วมกนัและนบัในตวับ่งชี้นีแ้ลว้ สามารถ

น าไปนบัในตวับ่งชีผ้ลงานทางวิชาการของอาจารย์

2. ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาใหน้บัผลงานทกุชิน้ที่มกีารตพีิมพ์

เผยแพร่ในปีการประเมนินัน้ ๆ

3. ในกรณีที่ไมม่ผี ูส้ าเร็จการศึกษาไมพ่ิจารณาตวับ่งชีน้ี้

องคป์ระกอบที่ 2  บณัฑติ (ตอ่)
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สตูรค านวณ

ตวับ่งชีท้ี่ 2.2(ปริญญาเอก)   ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกที่

ไดร้บัการตพีิมพเ์ผยแพร่

1. ค านวณรอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานที่ตพีิมพเ์ผยแพร่ตอ่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

เกณฑก์ารประเมนิ : โดยการแปลงค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานที่ตพีิมพเ์ผยแพร่

ตอ่ผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5

ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

รอ้ยละของผลงาน =

ผลรวมถว่งน ำ้หนกัของผลงำนทีต่พีมิพห์รอืเผยแพรข่องนกัศกึษำและผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำเอก

จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำเอกท ัง้หมด
X  100

5/1/2017

องคป์ระกอบที่ 2  บณัฑติ (ตอ่)



ตวับ่งชีท้ี่ 2.2(ปริญญาเอก)   ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษา ในระดบั

ปริญญาเอกที่ไดร้ับการตพีิมพเ์ผยแพร่ (ตอ่)

2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได ้=

รอ้ยละของผลรวมถว่งน ้าหนักของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพรต่อ่ผูส้ าเร็จการศกึษา

80

X  5

องคป์ระกอบที่ 2  บณัฑติ (ตอ่)

5/1/2017
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ก าหนดระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการ ดงันี้

ค่าน า้หนกั ระดบัคณุภาพการเผยแพร่

0.20 บทความฉบบัสมบรูณท์ี่มกีารตพีิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดบัชาติ

0.40 - บทความฉบบัสมบรูณท์ี่มกีารตพีิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดบั

นานาชาต ิหรือ ในวารสารวิชาการระดบัชาตทิี่ไมอ่ยู่ในฐานขอ้มลูตามประกาศ กพอ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนมุตัิ

และจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป  และแจง้ให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั 

นบัแตว่นัที่ออกประกาศ

- ผลงานที่ไดร้บัการจดอนสุิทธิบตัร

0.60 บทความวิจยัมกีารตพีิมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที่ 2

ตวับ่งชีท้ี่ 2.2(ปริญญาเอก)   ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษา ในระดบั

ปริญญาเอกที่ไดร้ับการตพีิมพเ์ผยแพร่(ตอ่)

5/1/2017
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ก าหนดระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการดงันี้

ค่าน า้หนกั ระดบัคณุภาพการเผยแพร่

0.80 บทความที่ตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่ไมอ่ยู่ในฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบนั

อนมุตัแิละจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป  และแจง้ให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 

วนั นบัแตว่นัที่ออกประกาศ(ซ่ึงไมอ่ยู่ใน Beall’s list) หรือตพีิมพใ์นวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอ้มลู TCI กลุม่ 1

1.00 บทความที่ตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

- ผลงานที่ไดร้บัการจดสิทธิบตัร

ตวับ่งชีท้ี่ 2.2(ปริญญาเอก)   ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษา

ในระดบัปริญญาเอกที่ไดร้ับการตพีิมพเ์ผยแพร่(ตอ่)
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ก าหนดระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรค ์ดงันี้

* ผลงานสรา้งสรรคท์กุชิน้ตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ ที่มอีงคป์ระกอบไมน่อ้ยกว่า 3 คน 

โดยมบีคุคลภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาดว้ย

ค่าน า้หนกั ระดบัคณุภาพ

0.20 งานสรา้งสรรคท์ี่มกีารเผยแพร่ส ูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ หรือผา่นสื่อ

อิเล็กทรอนกิส ์Online

0.40 งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั

0.60 งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาติ

0.80 งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซียน/นานาชาติ

ตวับ่งชีท้ี่ 2.2(ปริญญาเอก)   ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษา

ในระดบัปริญญาเอกที่ไดร้ับการตพีิมพเ์ผยแพร่(ตอ่)
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หมายเหตุ

1. ผลงานวิจยัที่มชีือ่นกัศึกษาและอาจารยร์่วมกนัและนบัในตวับ่งชีน้ีแ้ลว้      

สามารถน าไปนบัในตวับ่งชีผ้ลงานทางวิชาการอาจารย ์

2. ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาใหน้บัผลงานทกุชิน้ที่มกีารตพีิมพ์

เผยแพร่ในปีการประเมนินัน้ๆ

3. ในกรณีที่ไมม่ผี ูส้ าเร็จการศึกษาไมพ่ิจารณาตวับ่งชีน้ี้

ตวับ่งชีท้ี่ 2.2(ปริญญาเอก)   ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษา

ในระดบัปริญญาเอกที่ไดร้ับการตพีิมพเ์ผยแพร่(ตอ่)
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ประกอบดว้ยตวับ่งชีด้งัตอ่ไปนี:้ -

ตวับ่งชีท้ี่ 3.1 การรับนกัศึกษา

ตวับ่งชีท้ี่ 3.2 การสง่เสริมและพฒันานกัศึกษา

ตวับ่งชีท้ี่ 3.3 ผลที่เกิดกบันกัศึกษา

องคป์ระกอบที่ 3  นกัศึกษา
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การรายงานการด าเนนิงานตามตวับ่งชีน้ีใ้หอ้ธิบายกระบวนการ

หรือแสดงผลการด าเนนิงานในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง ดงัตอ่ไปนี้

• การรับนกัศึกษา

• การเตรียมความพรอ้มกอ่นเขา้ศึกษา

ตวับ่งชีท้ี่ 3.1 การรับนกัศึกษา
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เกณฑก์ารประเมนิ

64

0 1 2 3 4 5

•ไมม่ีระบบ 
•ไมม่กีลไก
•ไมม่แีนวคิดใน
การก ากบั

ตดิตามและ

ปรบัปรงุ

•ไมม่ขีอ้มลู
หลกัฐาน

•มีระบบ มีกลไก

•ไมม่กีารน า
ระบบกลไกไปสู่

การปฏิบตัิ/

ด าเนนิงาน

•มีระบบ มีกลไก

•มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร

ปฏิบตั/ิ

ด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•ไมม่กีาร
ปรบัปรงุ/

พฒันา/บรูณา

การกระบวนการ

•มีระบบ มีกลไก

•มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร

ปฏิบตั/ิด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•มกีารปรบัปรงุ/
พฒันา/บรูณา

การกระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน

•มีระบบ มีกลไก

•มกีารน าระบบกลไก
ไปสูก่ารปฏิบตัิ/

ด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•มกีารปรบัปรงุ/
พฒันา/บรูณาการ

กระบวนการจากผล

การประเมนิ

•มีการเรียนรูโ้ดย
ด าเนนิการตามวงจร 

PDCA มากกว่าหนึง่

รอบหรือมกีาร

จดัการความรูใ้น

กระบวนการ

ด าเนนิงาน

•มีระบบ มีกลไก

•มกีารน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบตั/ิด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิกระบวนการ
•มกีารปรบัปรงุ/พฒันา/

บรูณาการกระบวนการ

จากผลการประเมนิ

•มกีารเรียนรูโ้ดย
ด าเนนิการตามวงจร 

PDCA มากกว่าหนึง่รอบ

หรือมีการจดัการความรู้

ในกระบวนการด าเนนิงาน

•มแีนวทางปฏิบตัทิี่ดีโดยมี
การเทียบเคียงกบั

หลกัสตูรเดยีวกนัในกลุม่

สถาบนัเดยีวกนัที่

เหมาะสมหรือไดร้บัรางวัล

ในระดบัชาตหิรือนานาชาติ

ตวับ่งชีท้ี่ 3.1 การรับนกัศึกษา (ตอ่)
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แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้

การรับนกัศึกษา

1 การก าหนดเป้าหมายจ านวนรบันกัศึกษาค านงึความตอ้งการของตลาดแรงงาน และสภาพความพรอ้มของ

อาจารยป์ระจ าที่มอียู่(ควบคมุอตัราสว่นอาจารยต์อ่นกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑ)์

2 เกณฑก์ารรบันกัศึกษาที่ประกาศรบัสะทอ้นคณุภาพของนกัศึกษาที่เหมาะสมกบัหลกัสตูรที่เปิดสอน และ

สอดคลอ้งกบัระดบัของหลกัสตูร ประเภทหลกัสตูร ปรชัญา วิสยัทศันข์องสถาบนัและหลกัสตูร ผลลัพธก์าร

เรียนรูท้ี่ก าหนดในหลกัสตูร เชน่ GPA ความรูพ้ื้นฐานในสาขา ภาษาตา่งประเทศ คณุสมบตัเิฉพาะอ่ืน ฯลฯ)

3 เกณฑท์ี่ใชใ้นการคดัเลือกนกัศึกษา กระบวนการรบันกัศึกษา และเคร่ืองมอืหรือขอ้มลูที่ใชใ้นการคดัเลือกมคีวาม

เหมาะสม เชือ่ถือได ้โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกบันกัศึกษาที่สมคัรเขา้เรียน 

4 นกัศึกษาที่รบัเขา้เรียนในหลกัสตูรตอ้งมคีณุสมบตัแิละศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

หลกัสตูร   มคีณุสมบตัขิัน้ตน้ทัง้ความรูพ้ื้นฐานหรือประสบการณท์ี่จ าเป็นตอ่การเรียนในหลกัสตูร ใฝ่ร ู ้ใฝ่เรียน  

มคีวามพรอ้มดา้นสขุภาพกายและจิต มเีวลาเรียนเพียงพอ

ตวับ่งชีท้ี่ 3.1 การรับนกัศึกษา (ตอ่)
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แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้

การรับนกัศึกษา

5 ในกรณีที่นกัศึกษามคีณุสมบตัไิมค่รบถว้นตามเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศรบั และมกีารรบัเขา้ศึกษา

แบบมเีงือ่นไข นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งไดร้บัการเตรียมความพรอ้มทางการเรียนหรือไดร้บัการพฒันาจน

มคีณุสมบตัคิรบผา่นเกณฑข์ัน้ต า่ เพื่อใหส้ามารถเรียนในหลกัสตูรไดจ้นส าเร็จการศึกษา 

6 การก าหนดคณุสมบตัใินการรบัเขา้ของผูส้มคัรในหลกัสตูรระดบับณัฑติศึกษาใหส้งูกว่าคณุสมบตัขิอง

การรบัเขา้ศึกษาในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดา้นภาษาตา่งประเทศ และ

คณุสมบตัพิื้นฐานที่น าไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพการวิจยั 

7 กระบวนการคดัเลือกระดบับณัฑติศึกษามคีวามเขม้งวดเพื่อใหไ้ดน้กัศึกษาที่มศีักยภาพในการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง (พิจารณาจากอตัราสว่นนกัศึกษาที่รบัเขา้ตอ่ผูส้มคัร) 

ตวับ่งชีท้ี่ 3.1 การรับนกัศึกษา (ตอ่)
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ตวับ่งชีท้ี่ 3.2 : การสง่เสริมและพฒันานกัศึกษา 

การรายงานการด าเนนิงานตามตวับ่งชีน้ีใ้หอ้ธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการด าเนนิงานในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง ดงัตอ่ไปนี้

• การควบคมุดแูลการใหค้ าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกน่กัศึกษา

ปริญญาตรี

• การควบคมุดแูลการใหค้ าปรึกษาวิทยานพินธแ์กบ่ัณฑติศึกษา

• การพฒันาศักยภาพนกัศึกษาและการเสริมสรา้งทกัษาการเรียนรูใ้น

ศตวรรษที่ 21

67
5/1/2017



เกณฑก์ารประเมนิ

5/1/2017

0 1 2 3 4 5

•ไมม่ีระบบ 
•ไมม่กีลไก
•ไมม่แีนวคิดใน
การก ากบั

ตดิตามและ

ปรบัปรงุ

•ไมม่ขีอ้มลู
หลกัฐาน

•มีระบบ มีกลไก

•ไมม่กีารน า
ระบบกลไกไปสู่

การปฏิบตัิ/

ด าเนนิงาน

•มีระบบ มีกลไก

•มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร

ปฏิบตั/ิ

ด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•ไมม่กีาร
ปรบัปรงุ/

พฒันา/บรูณา

การกระบวนการ

•มีระบบ มีกลไก

•มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร

ปฏิบตั/ิด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•มกีารปรบัปรงุ/
พฒันา/บรูณา

การกระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน

•มีระบบ มีกลไก

•มกีารน าระบบกลไก
ไปสูก่ารปฏิบตัิ/

ด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•มกีารปรบัปรงุ/
พฒันา/บรูณาการ

กระบวนการจากผล

การประเมนิ

•มีการเรียนรูโ้ดย
ด าเนนิการตามวงจร 

PDCA มากกว่าหนึง่

รอบหรือมกีาร

จดัการความรูใ้น

กระบวนการ

ด าเนนิงาน

•มีระบบ มีกลไก

•มกีารน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบตั/ิด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิกระบวนการ
•มกีารปรบัปรงุ/พฒันา/

บรูณาการกระบวนการ

จากผลการประเมนิ

•มกีารเรียนรูโ้ดย
ด าเนนิการตามวงจร 

PDCA มากกว่าหนึง่รอบ

หรือมีการจดัการความรู้

ในกระบวนการด าเนนิงาน

•มแีนวทางปฏิบตัทิี่ดีโดยมี
การเทียบเคียงกบั

หลกัสตูรเดยีวกนัในกลุม่

สถาบนัเดยีวกนัที่

เหมาะสมหรือไดร้บัรางวัล

ในระดบัชาตหิรือนานาชาติ

ตวับ่งชีท้ี่ 3.2 : การสง่เสริมและพฒันานกัศึกษา (ตอ่) 
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แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี้

การควบคมุดแูลการใหค้ าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกน่กัศึกษา

1 การจดัระบบการดแูลนกัศึกษาของอาจารยท์ี่ปรึกษา มกีารควบคมุก ากบัใหจ้ านวนนกัศึกษาตอ่

อาจารยท์ี่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด

2 อาจารยท์ี่ปรึกษาวิชาการมเีวลาใหก้ารดแูลนกัศึกษา (ผลประเมนิจากนกัศึกษา) 

3 การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านงึถึงความตอ้งการ/ความสนใจ/และศักยภาพของ

นกัศึกษา 

4 การจดัเก็บขอ้มลูเพื่อการร ูจ้กันกัศึกษา การแลกเปลี่ยนขอ้มลูนกัศึกษาในกลุ่มผูส้อนเพื่อการ

พฒันานกัศึกษา (ผลการเรียน ลกัษณะนกัศึกษา จดุแข็งจดุอ่อน)

ตวับ่งชีท้ี่ 3.2 : การสง่เสริมและพฒันานกัศึกษา (ตอ่) 

69
5/1/2017



แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้

70

การควบคมุดแูลการใหค้ าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกน่กัศึกษา

5 อาจารยท์ี่ปรึกษาใหค้วามชว่ยเหลือนกัศึกษาที่มปัีญหาทางการเรียนหรือตอ้งการความชว่ยเหลือ 

ดา้นอ่ืน ๆ

6 การจดัการความเสี่ยงดา้นนกัศึกษา (มขีอ้มลูนกัศึกษาที่มผีลการเรียนต า่ มคีวามเสี่ยงที่จะออก

กลางคนัหรือส าเร็จการศึกษาชา้ ฯลฯ

7 ชอ่งทางการตดิตอ่สื่อสารระหว่างผูเ้รียนและอาจารยท์ี่ปรึกษา 

8 บณัฑติศึกษา การก าหนดเวลาใหค้ าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผ์ูส้อนและการให้

ค าปรึกษาการท าวิทยานพินธท์ี่เพียงพอ

5/1/2017

ตวับ่งชีท้ี่ 3.2 : การสง่เสริมและพฒันานกัศึกษา (ตอ่) 



แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้

กิจกรรมการพฒันาศักยภาพของนกัศึกษาและการเสริมสรา้งทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

1 สถาบนัจดังบประมาณ ทรพัยากรที่เสริมการจดับริการแกน่กัศึกษาเพียงพอ และครอบคลมุทกุ

ประเภทกิจกรรม 

2 บคุลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดักิจกรรมนกัศึกษาตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในการจดักิจกรรมที่

สนองความตอ้งการของนกัศึกษา 

3 การจดักิจกรรมนกัศึกษาตอ้งสง่ผลตอ่การพฒันาคณุลกัษณะที่พึงประสงคข์องหลกัสตูร

4 การจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาตอ้งครอบคลมุกิจกรรมเสริมสรา้งความยึดมัน่ผกูพนักับความเป็น

พลเมอืง(civil engagement) กิจกรรมสนัทนาการ  ศิลปะ และวฒันธรรม

ตวับ่งชีท้ี่ 3.2 : การสง่เสริมและพฒันานกัศึกษา (ตอ่) 
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กิจกรรมการพฒันาศักยภาพของนกัศึกษาและการเสริมสรา้งทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 (ตอ่)

5 การจดักิจกรรมการพฒันานกัศึกษาตอ้งชว่ยเสริมสรา้งทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 เชน่ ICT 

Literacy, Scientific Literacy, Media Literacy, Health Literacy, Life Skill, Career Skills 

6 การเปิดโอกาสใหน้กัศึกษามอิีสระในการจดักิจกรรมนกัศึกษาโดยการสนบัสนนุของสถาบนั 

7 การสนบัสนนุทนุการศึกษา ชว่ยเหลือนกัศึกษาที่มโีอกาสทางการศึกษาจ ากดั 

8 หากมกีารรบันกัศึกษาที่มวีตัถปุระสงคพ์ิเศษ เชน่ นกักีฬา ตอ้งมกีลไกการดแูลนกัศึกษาไดร้บัการ

พฒันาใหไ้ดส้าระความรู ้ทกัษะ ที่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการเรียนรูท้ี่เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

9 การสรา้งเครือขา่ยระหว่างสถาบนัภายในและตา่งประเทศ ม ีVisiting Professors ที่มาชว่ยสอนหรือให้

ประสบการณแ์กน่กัศึกษา และการสง่นกัศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นตา่งประเทศ

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้

ตวับ่งชีท้ี่ 3.2 : การสง่เสริมและพฒันานกัศึกษา (ตอ่) 
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ตวับ่งชีท้ี่ 3.3 : ผลที่เกิดกบันกัศึกษา 

การรายงานการด าเนนิงานตามตวับ่งชีน้ีใ้หอ้ธิบายกระบวนการ

หรือแสดงผลการด าเนนิงานในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง ดงัตอ่ไปนี้

• การคงอยู่

• การส าเร็จการศึกษา

• ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้รอ้งเรียนของ

นกัศึกษา
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เกณฑก์ารประเมนิ

0 1 2 3 4 5

• ไมม่กีาร
รายงานผล

การ

ด าเนนิงาน

• ไมม่กีารรายงาน
ผลการ

ด าเนนิงานใน

บางเร่ือง

• มกีารรายงาน
ผลการ

ด าเนนิงานครบ

ทกุเร่ืองตาม

ค าอธิบายในตวั

บ่งชี้

• มกีารรายงาน
ผลการ

ด าเนนิงานครบ

ทกุเร่ืองตาม

ค าอธิบายในตวั

บ่งชี้

• มแีนวโนม้ผลการ
ด าเนนิงานที่ดขีึน้

ในบางเร่ือง

• มกีารรายงานผล
การด าเนนิงาน

ครบทกุเร่ืองตาม

ค าอธิบายในตวั

บ่งชี้

• มแีนวโนม้ผลการ
ด าเนนิงานที่ดขีึน้

ในทกุเร่ือง

• มกีารรายงานผล
การด าเนนิงานครบ

ทกุเร่ืองตาม

ค าอธิบายในตวับ่งชี้

• มแีนวโนม้ผลการ
ด าเนนิงานที่ดขีึน้ใน

ทกุเร่ือง

• มผีลการด าเนนิงาน
ที่เป็นเลิศ/โดดเดน่ 

โดยเทียบเคียงกบั

หลกัสตูรนัน้ใน

สถาบนักลุม่เดยีวกนั 

ที่เหมาะสม หรือ

ไดร้บัรางวลั

ระดบัชาตหิรือ

นานาชาติ

ตวับ่งชีท้ี่ 3.3 : ผลทีเ่กิดกบันกัศึกษา 
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แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้

แนวทางในการประเมิน

1 อตัราการคงอยู่ของนกัศึกษาในหลกัสตูร

2 อตัราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลกัสตูร

3 ความพึงพอใจของนกัศึกษาตอ่หลกัสตูรและการรอ้งเรียนของนกัศึกษา

4 บณัฑติศึกษา นกัศึกษามคีวามรู ้ทกัษะการแสวงหาความรู ้การสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง มี

ศักยภาพการวิจยัที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรูจ้ากกระบวนการวิจยัของตนเอง 

ตวับ่งชีท้ี่ 3.3 : ผลทีเ่กิดกบันกัศึกษา (ตอ่) 
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ประกอบดว้ยตวับ่งชีด้งัตอ่ไปนี้

ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์

ตวับ่งชีท้ี่ 4.2 คณุภาพอาจารย ์

ตวับ่งชีท้ี่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย ์

องคป์ระกอบที่ 4  อาจารย์
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ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 : การบริหารและพฒันาอาจารย์

การรายงานการด าเนนิงานตามตวับ่งชีน้ีใ้หอ้ธิบายกระบวนการ

หรือแสดงผลการด าเนนิงานในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง ดงัตอ่ไปนี้

• ระบบการรับและแตง่ตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร

• ระบบการบริหารอาจารย์

• ระบบการสง่เสริมและพฒันาอาจารย์

5/1/2017
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เกณฑก์ารประเมนิ

0 1 2 3 4 5

•ไมม่ีระบบ 
•ไมม่กีลไก
•ไมม่แีนวคิดใน
การก ากบั

ตดิตามและ

ปรบัปรงุ

•ไมม่ขีอ้มลู
หลกัฐาน

•มีระบบ มีกลไก

•ไมม่กีารน า
ระบบกลไกไปสู่

การปฏิบตัิ/

ด าเนนิงาน

•มีระบบ มีกลไก

•มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร

ปฏิบตั/ิ

ด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•ไมม่กีาร
ปรบัปรงุ/

พฒันา/บรูณา

การกระบวนการ

•มีระบบ มีกลไก

•มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร

ปฏิบตั/ิด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•มกีารปรบัปรงุ/
พฒันา/บรูณา

การกระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน

•มีระบบ มีกลไก

•มกีารน าระบบกลไก
ไปสูก่ารปฏิบตัิ/

ด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•มกีารปรบัปรงุ/
พฒันา/บรูณาการ

กระบวนการจากผล

การประเมนิ

•มีการเรียนรูโ้ดย
ด าเนนิการตามวงจร 

PDCA มากกว่าหนึง่

รอบหรือมกีาร

จดัการความรูใ้น

กระบวนการ

ด าเนนิงาน

•มีระบบ มีกลไก

•มกีารน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบตั/ิด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิกระบวนการ
•มกีารปรบัปรงุ/พฒันา/

บรูณาการกระบวนการ

จากผลการประเมนิ

•มกีารเรียนรูโ้ดย
ด าเนนิการตามวงจร 

PDCA มากกว่าหนึง่รอบ

หรือมีการจดัการความรู้

ในกระบวนการด าเนนิงาน

•มแีนวทางปฏิบตัทิี่ดีโดยมี
การเทียบเคียงกบั

หลกัสตูรเดยีวกนัในกลุม่

สถาบนัเดยีวกนัที่

เหมาะสมหรือไดร้บัรางวัล

ในระดบัชาตหิรือนานาชาติ

ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 : การบริหารและพฒันาอาจารย ์(ตอ่)
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แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้

ระบบการรบัอาจารยใ์หม่

1 การวางแผนระยะยาวดา้นอตัราก าลงัอาจารยใ์หเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร

2 การมรีะบบการรบัอาจารยใ์หมท่ี่มคีวามรูค้วามสามารถและความเชีย่วชาญ รวมทัง้มีการพฒันา

อาจารยท์ี่มอียู่เดมิอย่างตอ่เนือ่ง เพ่ือใหห้ลกัสตูรมคีวามเขม้แข็ง อาจารยใ์นหลกัสตูรสามารถ

สง่เสริมการท างานตามความช านาญของแตล่ะคนไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

3 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรตอ้งมวีฒิุการศึกษา ต าแหนง่ทางวิชาการ และประสบการณ ์ในจ านวนที่

ไมต่ า่กว่าตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 : การบริหารและพฒันาอาจารย ์(ตอ่)
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ระบบการบรหิารอาจารย ์

1 สถาบนัตอ้งมกีารจดัสรร หรือจดัหางบประมาณในการพฒันาอาจารยใ์หม้คีณุวฒิุ ต าแหนง่ทาง

วิชาการ ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2 ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาหรือหนว่ยงานที่ดแูลการบริหารจดัการหลกัสตูรตอ้งมีการวางแผน

ระยะยาวดา้นอตัราก าลงัดา้นอาจารยใ์หเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการอดุมศึกษา ตอ้งมี

แผนการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร โดยการมสีว่นร่วมของทีมบริหารระดบัคณะ

(คณะกรรมการประจ าคณะ) 

3 สถาบนัมีระบบและกลไกบริหารก าลงัคนทีม่ปีระสิทธิภาพ สามารถรกัษาอาจารยท์ี่มีศักยภาพให้

คงอยู่กบัสถาบนั ลดอตัราการลาออก หรือการยา้ยงาน แผนบริหารหลกัสตูรควรประกอบดว้ย 

แผนอตัราก าลงั แผนการสรรหาและรบัอาจารยใ์หม ่แผนธ ารงรกัษา แผนการหาต าแหนง่ทดแทน

กรณีลาไปศึกษาตอ่/เกษยีณอาย ุอ่ืน ๆ ตามบริบท 

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้

ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 : การบริหารและพฒันาอาจารย ์(ตอ่)
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ระบบการบริหารอาจารย ์(ตอ่)

4 ในกรณีที่ปริมาณและคณุภาพอาจารยย์งัไมเ่ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรก าหนด 

สถาบนัตอ้งมวิีธีการบริหารจดัการเพื่อทรพัยากรบคุคลเพื่อทดแทนขอ้จ ากดัอยา่งเป็นระบบ

5 มแีผนบริหารความเสี่ยงดา้นการบริหาร กรณีมอีาจารยส์ว่นเกิน กรณีมอีาจารยข์าดแคลน 

กรณีมอีาจารยส์มดลุกบัภาระงาน เพื่อใหม้อีาจารยค์งอยู่ และมแีผนบริหารความเสี่ยงดา้น

จรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนและการประเมนิผลนกัศึกษา 

6 การก าหนดบทบาทหนา้ที่และความรบัผดิชอบของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอยา่งชดัเจน 

7 การมอบหมายภาระหนา้ที่ใหเ้หมาะสมกบัคณุวฒิุ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้

ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 : การบริหารและพฒันาอาจารย ์(ตอ่)
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ระบบการบริหารอาจารย ์(ตอ่)

8 ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจงูใจในการสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอน

9 ระเบียบที่โปร่งใสชดัเจนในการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

10 ระบบในการเลิกจา้งและการเกษยีณอายอุยา่งชดัเจน 

11 ระบบการยกย่องและธ ารงรกัษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้

ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 : การบริหารและพฒันาอาจารย ์(ตอ่)
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ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์

1 สถาบนัใหโ้อกาสอาจารยท์กุคนไดพ้ฒันาตนเองใหม้คีณุภาพมาตรฐานทางวิชาชพีอย่าง

ตอ่เนือ่ง 

2 การจดัสรรงบประมาณในการพฒันาศักยภาพอาจารยใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานและมศีักยภาพ

ที่สงูขึน้เพื่อสง่ผลตอ่คณุภาพของบณัฑติ 

3 การควบคมุ ก ากบั ส่งเสริมใหอ้าจารยพ์ฒันาตนเองในการสรา้งผลงานทางวิชาการอย่าง

ตอ่เนือ่ง 

4 การเสริมสรา้งบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารยท์ัง้ในและระหว่างหลกัสตูร 

5 การสง่เสริมการท าวิจยัเพื่อพฒันานกัศึกษาของอาจารย ์(ประเมนิจากจ านวนอาจารยท์ี่มกีาร

ท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน) 

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้

ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 : การบริหารและพฒันาอาจารย ์(ตอ่)
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ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์

6 การประเมนิการสอนของอาจารย ์และน าผลมาใชใ้นการสง่เสริมพฒันาความสามารถดา้น

การสอนของอาจารย ์

7 อาจารยอ์าวโุส หรืออาจารยท์ี่มเีทคนคิการสอนดเีดน่ มกีารถ่ายทอดประสบการณส์ู่

อาจารยใ์นสาขา/หลกัสตูร 

8 บณัฑติศึกษา ใหค้วามส าคญักบัการจดัหาอาจารยห์รือพฒันาอาจารยใ์หม้คีณุสมบตัทิี่สงู

กว่าก าลงัคนในหลกัสตูรปริญญาตรี โดยเฉพาะคณุสมบตัขิองอาจารยท์ี่ตอ้งเนน้ทกัษะ

ความสามารถดา้นการวิจยันอกเหนอืจากความรูค้วามสามารถดา้นการสอน

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้

ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 : การบริหารและพฒันาอาจารย ์(ตอ่)
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ตวับ่งชีท้ี่ 4.2 คณุภาพอาจารย ์

ประเด็นในการพิจารณาตวับ่งชีน้ีจ้ะประกอบดว้ย

• รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่มคีณุวฒิุปริญญาเอก 

• รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

• ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

• จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปริญญาเอกที่ไดร้บัการอา้งอิงใน

ฐานขอ้มลู TCI และ Scopus ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร
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หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี : ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่มคีณุวฒิุปริญญาเอกที่

ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 20 ขึน้ไป 

หลกัสตูรระดบัปริญญาโท : ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่มคีณุวฒิุปริญญาเอก

ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

หลกัสตูรระดบัปริญญาเอก : ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่มคีณุวฒิุปริญญาเอก

ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 100

เกณฑก์ารประเมนิ : แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่มคีณุวฒิุปริญญาเอกเป็น

คะแนน ระหว่าง 0 – 5

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่มคีณุวฒิุปริญญาเอก
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คะแนนที่ได ้ =

2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่มคีณุวฒิุปริญญาเอก 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีณุวฒิุปริญญาเอกที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5
X  5

หมายเหต ุ: 

คณุวฒิุปรญิญาเอก พิจารณาจากระดบัคณุวฒิุที่ไดร้บัหรือเทียบเทา่ตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคณุวฒิุของ

กระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มกีารปรบัวฒิุการศึกษาใหม้หีลกัฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานัน้  

ทัง้นี ้อาจใชค้ณุวฒิุอ่ืนแทนคณุวฒิุปริญญาเอกไดส้ าหรบักรณีที่บางสาขาวิชาชพีมคีณุวฒิุอ่ืนที่เหมาะสมกว่า 

ทัง้นีต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่มคีณุวฒิุปริญญาเอก(ตอ่)
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หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี

ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์

และศาสตราจารยร์วมกนัที่ก าหนดใหเ้ป็น คะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท 

ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์

และศาสตราจารยร์วมกนัที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก 

ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์

และศาสตราจารยร์วมกนัที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 100

88

เกณฑก์ารประเมนิ : แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการเป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ

5/1/2017



89

สตูรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด

X  100

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ (ตอ่)
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2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได ้ =

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5
X  5

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ (ตอ่)
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เกณฑก์ารประเมนิ : 

หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี : ค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานวิชาการของอาจารย ์ 

ประจ าหลกัสตูรที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 20 ขึน้ไป 

หลกัสตูรระดบัปริญญาโท : ค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจ าหลกัสตูร ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 

หลกัสตูรระดบัปริญญาเอก : ค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจ าหลกัสตูร ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร
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สตูรการค านวณ 

ผลรวมถ่วงนา้หนกัของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด
X  100

1. ค านวณค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงนา้หนกัของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ า

หลกัสตูรตามสตูร 

ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ตอ่)
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2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

รอ้ยละผลรวมถ่วงนา้หนกัของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร

รอ้ยละของผลรวมถ่วงนา้หนกัของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5
X  5

คะแนนที่ได ้ = 

ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ตอ่)
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ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ตอ่) 

ก าหนดระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการ ดงันี้

ค่าน า้หนกั ระดบัคณุภาพ

0.20 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณท์ี่ตพีิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุ

วิชาการระดบัชาติ

0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณท์ี่ตพีิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุ

วิชาการระดบันานาชาต ิหรือ ในวารสารทางวิชาการระดบัชาตทิี่ไมอ่ยู่ในฐานขอ้มลูตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตส่ถาบนั

น าเสนอสภาสถาบนัอนมุตัแิละจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป  และแจง้ให้ กพอ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที่ออกประกาศ

- ผลงานที่ไดร้บัการจดอนสุิทธิบตัร

0.60 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณท์ีตพีิมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที่ 2
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ก าหนดระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการดงันี้

ค่าน า้หนกั ระดบัคณุภาพการเผยแพร่

0.80 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตพีิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดบันานาชาตทิี่

ไมอ่ยู่ในฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

ว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนมุตัแิละจดัท าเป็นประกาศให้

ทราบเป็นการทัว่ไป  และแจง้ให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที่ออก

ประกาศ(ซ่ึงไมอ่ยู่ใน Beall’s list) หรือตพีิมพใ์นวารสารที่ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุม่ ที1่

ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ตอ่) 
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ค่าน า้หนกั ระดบัคณุภาพการเผยแพร่

1.00 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณท์ี่ตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ

ที่ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อดุมศึกษา ว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

- ผลงานไดร้บัการจดสิทธิบตัร 

- ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคมที่ผา่นการประเมนิต าแหนง่ทางวิชาการแลว้ 

- ผลงานวิจยัที่หนว่ยงานหรือองคก์รระดบัชาตวิ่าจา้งใหด้ าเนนิการ 

- ผลงานคน้พบพนัธุพ์ืช พนัธุส์ตัว ์ที่คน้พบใหมแ่ละไดร้บัการจดทะเบียน 

- ต าราหรือหนงัสือที่ผา่นการประเมนิต าแหนง่ทางวิชาการแลว้ 

- ต าราหรือหนงัสือที่ผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหนง่ทางวิชาการแต่

ไมไ่ดน้ ามาขอรบัการประเมนิต าแหนง่ทางวิชาการ 

ก าหนดระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการดงันี ้

96

ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ตอ่) 
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ก าหนดระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรค ์ ดงันี ้

ค่าน า้หนกั ระดบัคณุภาพ

0.20 งานสรา้งสรรคท์ี่มกีารเผยแพร่ส ูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ หรือผา่นสื่อ

อิเล็กทรอนกิส ์Online 

0.40 งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั 

0.60 งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาติ

0.80 งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซียน/นานาชาต ิ

* ผลงานสรา้งสรรคท์กุชิน้ตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มอีงคป์ระกอบไมน่อ้ย

กว่า 3 คน โดยมบีคุคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาดว้ย 

ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ตอ่) 

5/1/2017



เกณฑก์ารประเมนิ

กล ุม่สาขาวิชา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ไดร้บัการอา้งอิงตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึน้ไป

กล ุม่สาขาวิชา วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ไดร้บัการอา้งอิงตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึน้ไป

กล ุม่สาขาวิชา มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ไดร้บัการอา้งอิงตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึน้ไป

98

จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปริญญาเอกที่ไดร้ับการ

อา้งอิงในฐานขอ้มลู TCI และ Scopus ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร

5/1/2017
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จ านวนบทความที่ไดร้บัการอา้งอิง

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร

1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ไดร้บัการอา้งอิงตอ่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร =

สตูรการค านวณ

2. แปลงค่าที่ค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได ้ =

อตัราสว่นจ านวนบทความที่ไดร้บัการอา้งอิงตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า

อตัราสว่นจ านวนบทความที่ไดร้บัการอา้งอิงตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่ใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 X  5

จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปริญญาเอกที่ไดร้บัการอา้งอิงใน

ฐานขอ้มลู TCI และ Scopus ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ตอ่)

5/1/2017



ตวับ่งชีท้ี่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย ์

การรายงานการด าเนนิงานตามตวับ่งชีน้ีใ้หอ้ธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการด าเนนิงานในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งดงัตอ่ไปนี้

• การคงอยู่ของอาจารย์

• ความพึงพอใจของอาจารย์

1005/1/2017
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0 1 2 3 4 5

• ไมม่กีาร
รายงานผล

การ

ด าเนนิงาน

• ไมม่กีารรายงาน
ผลการ

ด าเนนิงานใน

บางเร่ือง

• มกีารรายงาน
ผลการ

ด าเนนิงานครบ

ทกุเร่ืองตาม

ค าอธิบายในตวั

บ่งชี้

• มกีารรายงาน
ผลการ

ด าเนนิงานครบ

ทกุเร่ืองตาม

ค าอธิบายในตวั

บ่งชี้

• มแีนวโนม้ผลการ
ด าเนนิงานที่ดขีึน้

ในบางเร่ือง

• มกีารรายงานผล
การด าเนนิงาน

ครบทกุเร่ืองตาม

ค าอธิบายในตวั

บ่งชี้

• มแีนวโนม้ผลการ
ด าเนนิงานที่ดขีึน้

ในทกุเร่ือง

• มกีารรายงานผล
การด าเนนิงานครบ

ทกุเร่ืองตาม

ค าอธิบายในตวับ่งชี้

• มแีนวโนม้ผลการ
ด าเนนิงานที่ดขีึน้ใน

ทกุเร่ือง

• มผีลการด าเนนิงาน
ที่เป็นเลิศ/โดดเดน่ 

โดยเทียบเคียงกบั

หลกัสตูรนัน้ใน

สถาบนักลุม่เดยีวกนั 

ที่เหมาะสม หรือ

ไดร้บัรางวลั

ระดบัชาตหิรือ

นานาชาติ

ตวับ่งชีท้ี่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย ์(ตอ่) 
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แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้

102

ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์

1 อตัราการคงอยู่ของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร

2 ความพึงพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรตอ่การบริหารจดัการหลกัสตูร 

3 จ านวนอาจารยเ์พียงพอในการจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลกัสตูร

ตวับ่งชีท้ี่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย ์(ตอ่) 

5/1/2017



พิจารณาไดจ้ากตวับ่งชีด้งัตอ่ไปนี ้

ตวับ่งชีท้ี่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 

ตวับ่งชีท้ี่ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน

ตวับ่งชีท้ี่ 5.3 การประเมนิผูเ้รียน

ตวับ่งชีท้ี่ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิ

103

องคป์ระกอบที่ 5 หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมนิผูเ้รียน

5/1/2017



การรายงานการด าเนนิงานตามตวับ่งชีน้ีใ้หอ้ธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการด าเนนิงานในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งดงัตอ่ไปนี้

• หลกัคิดในการออกแบบหลกัสตูร ขอ้มลูที่ใชใ้นการพฒันา

หลกัสตูรและวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร

• การปรับปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตร์

สาขานัน้ ๆ

• การพิจารณาอนมุตัหิัวขอ้วิทยานพินธแ์ละการคน้ควา้อิสระใน

ระดบับณัฑติศึกษา

1045/1/2017

ตวับ่งชีท้ี่ 5.1 : สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 
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ตวับ่งชีท้ี่ 5.1 : สาระของรายวิชาในหลกัสตูร (ตอ่) 
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0 1 2 3 4 5

•ไมม่รีะบบ 
•ไมม่กีลไก
•ไมม่แีนวคิดใน
การก ากบั

ตดิตามและ

ปรบัปรงุ

•ไมม่ขีอ้มลู
หลกัฐาน

•มรีะบบ มกีลไก

•ไมม่กีารน า
ระบบกลไกไปสู่

การปฏิบตัิ/

ด าเนนิงาน

•มรีะบบ มกีลไก

•มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร

ปฏิบตั/ิ

ด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•ไมม่กีาร
ปรบัปรงุ/

พฒันา/บรูณา

การกระบวนการ

•มรีะบบ มกีลไก

•มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร

ปฏิบตั/ิด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•มกีารปรบัปรงุ/
พฒันา/บรูณา

การกระบวนการ

จากผลการ

ประเมนิ

•มรีะบบ มกีลไก

•มกีารน าระบบกลไก
ไปสูก่ารปฏิบตัิ/

ด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•มกีารปรบัปรงุ/
พฒันา/บรูณาการ

กระบวนการจากผล

การประเมิน

•มกีารเรียนรูโ้ดย
ด าเนนิการตามวงจร 

PDCA มากกว่าหนึง่

รอบหรือมกีาร

จดัการความรูใ้น

กระบวนการ

ด าเนนิงาน

•มรีะบบ มกีลไก

•มกีารน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบตั/ิด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิกระบวนการ
•มกีารปรบัปรงุ/พฒันา/

บรูณาการกระบวนการ

จากผลการประเมนิ

•มกีารเรียนรูโ้ดย
ด าเนนิการตามวงจร 

PDCA มากกว่าหนึง่รอบ

หรือมกีารจดัการความรู้

ในกระบวนการด าเนนิงาน

•มแีนวทางปฏิบตัทิี่ดีโดยมี
การเทียบเคียงกบั

หลกัสตูรเดยีวกนัในกลุม่

สถาบนัเดยีวกนัที่

เหมาะสมหรือไดร้บัรางวัล

ในระดบัชาตหิรือนานาชาติ105



สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 

1 หลกัสตูรมกีารก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบตัทิี่ชว่ยสรา้งโอกาสในการพฒันาความรู ้

ทกัษะผา่นการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ 

2 เนือ้หาของหลกัสตูรในแตล่ะรายวิชามีการปรบัปรงุใหท้นัสมยัตลอดเวลา มกีารเปิดวิชาใหมใ่ห้

นกัศึกษาไดเ้รียน 

3 หลกัสตูรแสดงผลลพัธก์ารเรียนรูท้ี่ชดัเจน ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ทางวิชาการและ

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

4 ค าอธิบายรายวิชามเีนือ้หาที่เหมาะสมกบัชือ่วิชา จ านวนหนว่ยกิต และมเีนือ้หาที่ครบคลมุ

กวา้งขวางครบถว้นในสิ่งที่ควรเรียน มคีวามลกึในวิชาเอกหรือที่เป็นจดุเนน้ มคีวามตอ่เนือ่ง

เชือ่มโยง สมัพนัธก์นัระหว่างวิชา และมกีารสงัเคราะหก์ารเรียนรู ้

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 5.1 : สาระของรายวิชาในหลกัสตูร (ตอ่) 

5/1/2017
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สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 

5 เนือ้หาที่ก าหนดในรายวิชาไมม่คีวามซ า้ซอ้น กลุม่รายวิชามคีวามตอ่เนือ่งสมัพนัธก์นั เหมาะสม

กบัระดบัการศึกษาของหลกัสตูร 

6 ผลลพัธก์ารเรียนรูข้องผูเ้รียนตรงกบัผลลพัธก์ารเรียนรูท้ี่ก าหนดในรายวิชาและหลกัสตูร

7 การจดัการเรียนการสอนครอบคลมุสาระเนือ้หาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถว้น 

8 การเปิดรายวิชามลี าดบักอ่นหลงัที่เหมาะสม เอ้ือใหน้กัศึกษามีพ้ืนฐานความรูใ้นการเรียนวิชาตอ่

ยอด 

9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสตูรเพื่อใหน้กัศึกษาส าเร็จไดท้นัตามเวลาที่ก าหนด

ในหลกัสตูร 

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 5.1 : สาระของรายวิชาในหลกัสตูร (ตอ่) 

5/1/2017
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สาระของรายวิชาในหลกัสตูร (ต่อ)

10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความตอ้งการของนกัศึกษา ทนัสมยั และเป็นที่ตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

11 การจดัรายวิชาในหลกัสตูรแกน่กัศึกษาที่เรียนในสถาบนัหรือนอกสถาบนั การศึกษาปกต ิหรือ

การศึกษาทางไกล มกีารควบคมุใหน้กัศึกษาไดเ้นือ้หาสาระ เป้าหมายการเรียนรู ้วิธีการจดัการ

เรียนการสอน การประเมนิที่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

ปริญญาตรี(ประเด็นเพ่ิมเตมิ)

12 การจดัรายวิชาเนน้เนือ้หาความรูแ้ละทฤษฎี การปฏิบตัใินเนือ้หาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจดุเนน้ 

วิชาการศึกษาทัว่ไปที่สรา้งความเป็นมนษุยท์ี่เตรียมนกัศึกษาออกสูโ่ลกแห่งการด ารงชวิีต 

13 หากมกีารโอนหนว่ยกิต ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการเทียบวิชารบัโอนที่ตอ้งมกีารเรียนในเนือ้หา

สาระที่ก าหนดในรายวิชาของหลกัสตูรอย่างครอบคลมุ ครบถว้น 

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 5.1 : สาระของรายวิชาในหลกัสตูร (ตอ่) 

5/1/2017
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สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 

ปริญญาโท(ประเด็นเพิ่มเตมิ)

14 เนือ้หาสาระของรายวิชาเนน้ความรู ้ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวขอ้งที่มคีวามที่ซบัซอ้น มจีดุเนน้

15 การควบคมุก ากบัหัวขอ้วิทยานพินธ/์สาระนพินธท์ี่อนมุตัเิป็นประเด็นวิจยัร่วมสมยั/สนอง

ความตอ้งการของสงัคม 

16 หัวขอ้วิทยานพินธต์อ้งเป็นประเด็นวิจยัที่เหมาะสมกบัปรชัญา วิสยัทศันข์องหลกัสตูร และ

สอดคลอ้งกบัระดบัของหลกัสตูร 

17 หัวขอ้วิทยานพินธร์ะดบัปริญญาเอก มคีวามซบัซอ้นและลึกซ้ึงและใหอ้งคค์วามรูใ้หมม่ากกว่า

ระดบัปริญญาโท

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 5.1 : สาระของรายวิชาในหลกัสตูร (ตอ่) 

5/1/2017
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การรายงานการด าเนนิงานตามตวับ่งชีน้ีใ้หอ้ธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนนิงานในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งดงัตอ่ไปนี้

• การพิจารณาก าหนดผูส้อน

• การก ากบั ตดิตาม และตรวจสอบการจดัท า มคอ.3 และ มคอ.4

• การแตง่ตัง้อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธแ์ละการคน้ควา้อิสระในระดบับัณฑติศึกษา

• การก ากบักระบวนการเรียนการสอน

• การจดัการเรียนการสอนที่มกีารฝึกปฏิบัตใินระดบัปริญญาตรี

• การบรูณาการพนัธกิจตา่ง ๆ กบัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี

• การชว่ยเหลือ ก ากบั ตดิตาม ในการท าวิทยานพินธแ์ละการคน้ควา้อิสระและการ

ตพีิมพผ์ลงานในระดบับัณฑติศึกษา

1105/1/2017

ตวับ่งชีท้ี่ 5.2 : สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 



เกณฑก์ารประเมนิ

ตวับ่งชีท้ี่ 5.2 : การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน(ตอ่)
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0 1 2 3 4 5

•ไมม่รีะบบ 
•ไมม่กีลไก
•ไมม่แีนวคิดใน
การก ากบั

ตดิตามและ

ปรบัปรงุ

•ไมม่ขีอ้มลู
หลกัฐาน

•มรีะบบ มี

กลไก

•ไมม่กีารน า
ระบบกลไก

ไปสูก่าร

ปฏิบตั/ิ

ด าเนนิงาน

•มรีะบบ มกีลไก

•มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร

ปฏิบตั/ิด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•ไมม่กีารปรบัปรงุ/
พฒันา/บรูณา

การกระบวนการ

•มรีะบบ มกีลไก

•มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร

ปฏิบตั/ิด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•มกีารปรบัปรงุ/
พฒันา/บรูณา

การกระบวนการ

จากผลการ

ประเมนิ

•มรีะบบ มกีลไก

•มกีารน าระบบกลไก
ไปสูก่ารปฏิบตัิ/

ด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•มกีารปรบัปรงุ/
พฒันา/บรูณาการ

กระบวนการจากผล

การประเมิน

•มกีารเรียนรูโ้ดย
ด าเนนิการตามวงจร 

PDCA มากกว่าหนึง่

รอบหรือมกีาร

จดัการความรูใ้น

กระบวนการ

ด าเนนิงาน

•มรีะบบ มกีลไก

•มกีารน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบตั/ิด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิกระบวนการ
•มกีารปรบัปรงุ/พฒันา/

บรูณาการกระบวนการ

จากผลการประเมนิ

•มกีารเรียนรูโ้ดย
ด าเนนิการตามวงจร 

PDCA มากกว่าหนึง่รอบ

หรือมกีารจดัการความรู้

ในกระบวนการด าเนนิงาน

•มแีนวทางปฏิบตัทิี่ดีโดยมี
การเทียบเคียงกบั

หลกัสตูรเดยีวกนัในกลุม่

สถาบนัเดยีวกนัที่

เหมาะสมหรือไดร้บัรางวัล

ในระดบัชาตหิรือนานาชาติ
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การวางระบบผ ูส้อน

1 ผูส้อนมคีณุสมบตัเิหมาะสมกบัรายวิชาที่สอน มคีวามรูแ้ละความช านาญในเนือ้หาวิชาที่สอน

(ค านงึถึงสาขาวิชา ประสบการณท์ างาน ผลงานวิชาการของผูส้อน) 

2 หลกัสตูรก าหนดผูส้อนใหน้กัศึกษาไดเ้รียนจากผูส้อนที่มคีวามช านาญหลากหลาย เพื่อใหม้โีอกาส

ไดร้บัการพฒันามมุมองหรือความคิดจากผูส้อนหลากหลายความรูแ้ละประสบการณ ์(ในแตล่ะ

หลกัสตูร นกัศึกษาควรไดเ้รียนกบัอาจารยผ์ูส้อนคนเดมิไมเ่กิน 3 วิชา) 

3 มกีารก ากบัมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยใ์หท้นัสมยัในดา้น

เนือ้หา กิจกรรมการเรียน การวดัและประเมนิผลเหมาะสม 

4 การก ากบัใหอ้าจารยท์กุคนตอ้งมกีารท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทกุรายวิชา

แจกนกัศึกษา และมกีารก ากบัใหด้ าเนนิการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 5.2 : การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน(ตอ่)

5/1/2017



113

บณัฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) ต่อ

9 มกีารควบคมุก ากบัจ านวนนกัศึกษาตอ่อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธ ์ เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ 

สกอ. ก าหนด 

10 มกีารก ากบัใหอ้าจารยพ์ิเศษที่มาท าหนา้ที่อาจารยท์ี่ปรึกษามกีารผลิตผลงานวิชาการอย่าง

ตอ่เนือ่ง 

การบวนการเรียนการสอน

1 การควบคมุการจดัการเรียนการสอนในวิชาที่มหีลายกลุม่เรียนใหไ้ดม้าตรฐานเดยีวกัน 

2 การสง่เสริมใหอ้าจารยใ์ชวิ้ธีการสอนใหม ่ๆ ที่พฒันาทกัษะการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 5.2 : การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน(ตอ่)
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การบวนการเรียนการสอน (ต่อ)

3 การจดัการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนน้ทฤษฎีและการปฏิบตั ิการเรียนรูจ้ากผูท้รงคณุวฒิุ

ภายนอก/ผูป้ระกอบการ การศึกษาดงูาน ฯลฯ 

4 การจดักิจกรรมการเตรียมความพรอ้มทางการเรียนแกน่กัศึกษา (เชน่ ความรูพ้ื้นฐานที่

จ าเป็นตอ้งมกีอ่นเขา้โปรแกรม ภาษาองักฤษ ฯลฯ) 

5 การจดักิจกรรมการพฒันาและเพิ่มศักยภาพนกัศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณก์าร

เรียนรู/้การท างาน/การประกอบอาชพี 

6 การสง่เสริมความสามารถพิเศษ คณุลกัษณะที่เอ้ือตอ่การท างาน (ความรบัผดิชอบ ทกัษะการ

สื่อสารการพดู ฟัง อ่าน เขยีน ทกัษะ ICT ทกัษะการแกปั้ญหา ฯลฯ) ดว้ยวิธีการหลายชอ่งทาง 

เชน่ การสง่เสริมการเรียนรูด้ว้ยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือขา่ยทางสงัคม Online Learning) 

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 5.2 : การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน(ตอ่)

5/1/2017
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การบวนการเรียนการสอน (ต่อ)

7 การเตรียมความพรอ้มดา้นการท างาน/การประกอบอาชพี (กลไกการชว่ยเหลือดา้นการหา

งานท า/การเผยแพร่ผลงาน) 

8 การสอนแบบเนน้การปฏิบตั ิการเรียนรูจ้ากผูท้รงคณุวฒิุภายนอก/ผูป้ระกอบการ การศึกษา

ดงูาน 

9 มกีารควบคมุมาตรฐานของแหลง่ฝึกประสบการณวิ์ชาชพี 

10 การใชส้ื่อเทคโนโลยีเพื่อสง่เสริมความรูแ้ละทกัษะการเรียนรูท้ี่มปีระสิทธิภาพ เชน่ online learning 

11 การสง่เสริมการท าวิจยัเพื่อพฒันานกัศึกษาของอาจารย ์(ประเมนิจากจ านวนอาจารยท์ี่มกีาร

ท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน)

12 มกีารประเมนิการสอนของอาจารย ์และน าผลมาใชใ้นการสง่เสริมพฒันาความสามารถดา้น

การสอนของอาจารย์

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 5.2 : การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน(ตอ่)
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การบวนการเรียนการสอน (ต่อ)

13 อาจารยอ์าวโุส หรืออาจารยท์ี่มเีทคนคิการสอนดเีดน่ มกีารถ่ายทอดประสบการณส์ู่อาจารยใ์น

สาขา/หลกัสตูร

14 การควบคมุก ากบักระบวนการจดัการเรียนการสอนและประเมนินกัศึกษา

ปริญญาตรี(ประเด็นเพิ่มเตมิ)

15 การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเขา้มามสีว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอนและส่งผล

ตอ่การเรียนรูข้องนกัศึกษา 

16 การน ากระบวนการวิจยัมาใชใ้นการเรียนการสอนและสง่ผลตอ่การเรียนรูข้องนกัศึกษา

การสอดแทรกศิลปะและวฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผล

ตอ่การเรียนรูข้องนกัศึกษา 

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 5.2 : การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน(ตอ่)

5/1/2017
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การบวนการเรียนการสอน (ต่อ)

17 การแตง่ตัง้อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกบัประเด็นที่นกัศึกษาสนใจ 

(ถา้ม)ี 

18 ระบบการก ากบัตดิตามความกา้วหนา้ในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารยท์ี่ปรึกษา 

(ถา้ม)ี 

19 มรีะบบการคดัเลือกสถานประกอบการที่จะใหน้กัศึกษาเขา้ไปปฏิบตังิานสหกิจศึกษา

20 มรีะบบการตดิตามและการประเมนิผลการปฏิบตังิานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา โดยมสีว่นร่วม

ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 5.2 : การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน(ตอ่)
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การบวนการเรียนการสอน (ต่อ)

บัณฑติศึกษา(ประเด็นเพิ่มเตมิ)

21 การสง่เสริมใหอ้าจารยใ์ชวิ้ธีการสอนใหม่ๆ  ที่พฒันาการเรียนรูข้องนกัศึกษา  โดยเฉพาะการ

สอนที่เนน้ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน 

22 มรีะบบก ากบัการท างานของอาจารยผ์ูส้อนที่เอ้ือประโยชนต์อ่นกัศึกษาเต็มที่ ใหค้วามส าคญักบั

พฤตกิรรมการปฏิบตังิานของอาจารยใ์นการใหค้ าปรึกษาแกน่กัศึกษาตามจรรยาบรรณของ

อาจารย์

23 มรีะบบการก ากบัตดิตามความกา้วหนา้ในการท าวิทยานพินธ ์/ สาระนพินธข์องนกัศึกษา  

เพื่อใหน้กัศึกษาส าเร็จการศึกษาไดท้นัตามระยะเวลาที่ก าหนด

24 หัวขอ้งานวิจยัของนกัศึกษาสอดคลอ้งหรือสมัพนัธก์บัความเชีย่วชาญของอาจารยท์ี่ปรึกษา

25 มรีะบบและมกีารตดิตามความกา้วหนา้ของการท าวิทยานพินธข์องนกัศึกษาแตล่ะคนอย่างนอ้ย 

1 ครัง้ตอ่ภาคการศึกษา

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี้
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ตวับ่งชีท้ี่ 5.2 : การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน(ตอ่)

118



การบวนการเรียนการสอน (ต่อ)

บัณฑติศึกษา(ประเด็นเพิ่มเตมิ)

26 มฐีานขอ้มลูวิจยัออนไลนท์ี่เกี่ยวขอ้งและนกัศึกษาสามารถเขา้ใชง้านไดอ้ย่างสะดวก

27 มกีารใหค้วามรูแ้ละระดบัชัน้ความส าคญัในการตพีิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารวิชาการ

ตามฐานขอ้มลูที่ สกอ. รบัรอง และการจดสิทธิบตัรหรืออนสุิทธิบตัร 

28 มกีารใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัจรรยาบรรณนกัวิจยั ปัญหาการคดัลอกผลงานวิจยั และปัญหาของ

วารสารที่ไมม่คีณุภาพ 

29 การชีแ้นะแหลง่ทนุสนบัสนนุการท าวิทยานพินธแ์ละสง่เสริมใหน้กัศึกษาจดัท าขอ้เสนอโครงการ

ที่มโีอกาสไดร้บัทนุสนบัสนนุ 

30 การสรา้งเครือขา่ยระหว่างสถาบนัภายในประเทศและตา่งประเทศ ม ีVisiting Professors ที่มา

ชว่ยสอนหรือใหป้ระสบการณแ์กน่กัศึกษา และการสง่นกัศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้น

ตา่งประเทศ 

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 5.2 : การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน(ตอ่)
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การรายงานการด าเนนิงานตามตวับ่งชีน้ีใ้หอ้ธิบายกระบวนการหรือแสดงผล

การด าเนนิงานในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งดงัตอ่ไปนี้

• การประเมนิผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ

• การตรวจสอบการประเมนิผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา

• การก ากบัการประเมนิการจดัการเรียนการสอนและประเมนิหลกัสตูร(มคอ.5  มคอ.6 

และ มคอ.7)

• การประเมนิวิทยานพินธแ์ละการคน้ควา้อิสระในระดบับัณฑติศึกษา

1205/1/2017

ตวับ่งชีท้ี่ 5.3 : การประเมนิผูเ้รียน



เกณฑก์ารประเมนิ

5/1/2017

1215/1/2017

0 1 2 3 4 5

•ไมม่รีะบบ 
•ไมม่กีลไก
•ไมม่แีนวคิดใน
การก ากบั

ตดิตามและ

ปรบัปรงุ

•ไมม่ขีอ้มลู
หลกัฐาน

•มรีะบบ มกีลไก

•ไมม่กีารน า
ระบบกลไกไปสู่

การปฏิบตัิ/

ด าเนนิงาน

•มรีะบบ มกีลไก

•มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร

ปฏิบตั/ิ

ด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•ไมม่กีาร
ปรบัปรงุ/

พฒันา/บรูณา

การกระบวนการ

•มรีะบบ มกีลไก

•มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร

ปฏิบตั/ิด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•มกีารปรบัปรงุ/
พฒันา/บรูณา

การกระบวนการ

จากผลการ

ประเมนิ

•มรีะบบ มกีลไก

•มกีารน าระบบกลไก
ไปสูก่ารปฏิบตัิ/

ด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•มกีารปรบัปรงุ/
พฒันา/บรูณาการ

กระบวนการจากผล

การประเมิน

•มกีารเรียนรูโ้ดย
ด าเนนิการตามวงจร 

PDCA มากกว่าหนึง่

รอบหรือมกีาร

จดัการความรูใ้น

กระบวนการ

ด าเนนิงาน

•มรีะบบ มกีลไก

•มกีารน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบตั/ิด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิกระบวนการ
•มกีารปรบัปรงุ/พฒันา/

บรูณาการกระบวนการ

จากผลการประเมนิ

•มกีารเรียนรูโ้ดย
ด าเนนิการตามวงจร 

PDCA มากกว่าหนึง่รอบ

หรือมกีารจดัการความรู้

ในกระบวนการด าเนนิงาน

•มแีนวทางปฏิบตัทิี่ดีโดยมี
การเทียบเคียงกบั

หลกัสตูรเดยีวกนัในกลุม่

สถาบนัเดยีวกนัที่

เหมาะสมหรือไดร้บัรางวัล

ในระดบัชาตหิรือนานาชาติ

ตวับ่งชีท้ี่ 5.3 : การประเมนิผูเ้รียน (ตอ่)
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แนวทางในการประเมิน

1 การก าหนดเกณฑก์ารประเมนิใหน้กัศึกษามสีว่นร่วม 

2 น า้หนกัขององคป์ระกอบในการประเมนิสอดคลอ้งกบัจดุเนน้ของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบตั ิ

สมัมนา ฯลฯ) 

3 การประเมนิผลการเรียนรูข้องโดยใชก้ารประเมนิตามสภาพจริง (เคร่ืองมอืประเมินมคีวาม

หลากหลาย เชน่ ขอ้สอบปรนยั อตันยั การบา้น รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา่ การ

สงัเกตพฤตกิรรมนกัศึกษา การวดัทกัษะการปฏิบตังิาน ฯลฯ เคร่ืองมอืประเมินสะทอ้นสภาพการ

ปฏิบตังิานจริงในการประกอบอาชพี) 

4 การก ากบัใหม้กีารพฒันาและตรวจสอบเคร่ืองมอืประเมินนกัศึกษาที่เหมาะสมกบัวิชาและผลลพัธ์

การเรียนรู ้

ตวับ่งชีท้ี่ 5.3 : การประเมนิผูเ้รียน (ตอ่)

5/1/2017
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แนวทางในการประเมิน (ต่อ)

5 การวิเคราะห/์ตรวจสอบคณุภาพ/ปรบัปรงุพฒันาเคร่ืองมอืที่ใชใ้นการประเมนิคณุภาพนกัศึกษา 

(มกีารวิพากษข์อ้สอบ ปรบัปรงุขอ้สอบ สรา้งขอ้สอบใหม่ๆ  เสมอ มคีลงัขอ้สอบ ขอ้สอบหรือ

เคร่ืองมอืประเมินสามารถวดัความรูแ้ละการคิดขัน้สงูได ้เคร่ืองมอืประเมินสะทอ้นความสามารถ

ในการปฏิบตังิานไดจ้ริงในโลกแห่งการท างาน) 

6 การควบคมุการประเมนิผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายตอนเรียนใหไ้ดม้าตรฐานเดยีวกนั

7 การตดัเกรดและแจง้ใหน้กัศึกษารับร ูช้ดัเจน (ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ/การตดัเกรดชดัเจน 

สอดคลอ้งกบัที่เกณฑท์ี่นกัศึกษามสีว่นร่วม หรือรบัร ูร้่วมกนัตัง้แตแ่รก มีขอ้มลูหลกัฐานหรือ

ที่มาของคะแนนที่ใชใ้นการการตดัเกรดชดัเจน การกระจายของเกรด สะทอ้นความสามารถที่

แทจ้ริงของนกัศึกษาและลกัษณะของรายวิชา) 

8 การสง่เสริมการสอบ Exit Exam ตามมาตรฐาน TQF 

9 การประเมนิการจดัการเรียนการสอน การประเมนิหลกัสตูรตามรายละเอียดใน มคอ. 5  มคอ. 6 

และ มคอ.7

ตวับ่งชีท้ี่ 5.3 : การประเมนิผูเ้รียน (ตอ่)

5/1/2017
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บณัฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)

10 การก าหนดเกณฑก์ารประเมนิชดัเจน มตีวับ่งชีค้ณุภาพของรายงานวิทยานพินธแ์ละการสอบ

ป้องกนัชดัเจน 

11 ขอ้มลูที่รองรบัการประเมนิที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะทอ้นระดบัคณุภาพของวิทยานพินธ ์

สารนพินธไ์ด ้

12 วิทยานพินธท์ี่มคีณุภาพระดบัดมีาก มปีระเด็นวิจยัที่สะทอ้นความคิดริเร่ิม ร่วมสมยั มกีาร

ออกแบบการวิจยัที่เหมาะสม เป็นตวัอย่างของผลงานที่มคีณุภาพ มกีารเผยแพร่ในรปูแบบ/

วารสารซ่ึงเป็นที่ยอมรบัในสาขาวิชาชพีหรือรบัรองโดย สกอ. 

แนวทางในการประเมนิ (ตอ่)

ตวับ่งชีท้ี่ 5.3 : การประเมนิผูเ้รียน (ตอ่)

5/1/2017



เกณฑก์ารประเมนิ
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ตวับ่งชีท้ี่ 5.4 : ผลการด าเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ

• ค่ารอ้ยละของผลการด าเนนิงานตามตวับ่งชีก้ารด าเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาทีก่ าหนดใหเ้ป็น      คะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 100

• ค่ารอ้ยละของผลการด าเนนิงานตามตวับ่งชีก้ารด าเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาทีก่ าหนดใหเ้ป็น      คะแนน 1 = รอ้ยละ 80

• ค่ารอ้ยละของผลการด าเนนิงานตามตวับ่งชีก้ารด าเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาทีก่ าหนดใหเ้ป็น       คะแนน 0 = ไมเ่กินรอ้ยละ 

80

5/1/2017



สตูรการค านวณ
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1. ค านวณค่ารอ้ยละผลการด าเนนิงานตามตวับ่งชีก้ารด าเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา ตามสตูร

จ านวนตัวบง่ชีผ้ลการด าเนนิงานตามตัวบง่ชีก้ารด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศกึษาแหง่ชาตทิีด่ าเนนิการไดจ้รงิ

จ านวนตัวบง่ชีผ้ลการด าเนนิงานตามตัวบง่ชีก้ารด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศกึษาแหง่ชาตทิีต่อ้งด าเนนิงานในปีการศกึษานัน้ๆ

X100

2. น าค่ารอ้ยละจากขอ้ 1 มาค านวณคะแนน ดงันี้

2.1 ค่ารอ้ยละ 100 คิดเป็น 5 คะแนน

2.2 ค่ารอ้ยละ 80 คิดเป็น 1 คะแนน

2.3 ค่ารอ้ยละไมเ่กินรอ้ยละ 80 คิดเป็น 0 คะแนน

2.4 ค่ารอ้ยละที่มากกว่า 80และไมเ่กินรอ้ยละ 100 ใหน้ ามาคิดคะแนนดงันี้

คะแนนที่ได ้= 1 + 0.2(ค่ารอ้ยละที่ค านวณไดจ้าก 1 – 80)

ตวับ่งชีท้ี่ 5.4 : ผลการด าเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต(ิตอ่)

5/1/2017



องคป์ระกอบดา้นสิง่สนบัสนนุการเรียนรูจ้ะพิจารณาไดจ้าก

ตวับ่งชีท้ี่ 6.1 สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้

127

องคป์ระกอบท่ี 6 สิ่งสนบัสนนุการเรยีนร ู้

5/1/2017



การรายงานการด าเนนิงานตามตวับ่งชีน้ีใ้หอ้ธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการด าเนนิงานในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งดงัตอ่ไปนี้

• ระบบการด าเนนิงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยม ีสว่นร่วมของ

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร เพื่อใหม้สีิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้

• จ านวนสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูท้ี่เพียงพอและเหมาะสมตอ่การจดัการ

เรียนการสอน

• กระบวนการปรับปรงุตามผลการประเมนิความพึงพอใจของนกัศึกษา

และอาจารยต์อ่สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้

1285/1/2017

ตวับ่งชีท้ี่ 6.1 : สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้
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ตวับ่งชีท้ี่ 6.1 : สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้(ตอ่)

5/1/2017

0 1 2 3 4 5

•ไมม่รีะบบ 
•ไมม่กีลไก
•ไมม่แีนวคิดใน
การก ากบั

ตดิตามและ

ปรบัปรงุ

•ไมม่ขีอ้มลู
หลกัฐาน

•มรีะบบ มกีลไก

•ไมม่กีารน า
ระบบกลไกไปสู่

การปฏิบตัิ/

ด าเนนิงาน

•มรีะบบ มกีลไก

•มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร

ปฏิบตั/ิ

ด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•ไมม่กีาร
ปรบัปรงุ/

พฒันา/บรูณา

การกระบวนการ

•มรีะบบ มกีลไก

•มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร

ปฏิบตั/ิด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•มกีารปรบัปรงุ/
พฒันา/บรูณา

การกระบวนการ

จากผลการ

ประเมนิ

•มรีะบบ มกีลไก

•มกีารน าระบบกลไก
ไปสูก่ารปฏิบตัิ/

ด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิ
กระบวนการ

•มกีารปรบัปรงุ/
พฒันา/บรูณาการ

กระบวนการจากผล

การประเมิน

•มกีารเรียนรูโ้ดย
ด าเนนิการตามวงจร 

PDCA มากกว่าหนึง่

รอบหรือมกีาร

จดัการความรูใ้น

กระบวนการ

ด าเนนิงาน

•มรีะบบ มกีลไก

•มกีารน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบตั/ิด าเนนิงาน

•มกีารประเมนิกระบวนการ
•มกีารปรบัปรงุ/พฒันา/

บรูณาการกระบวนการ

จากผลการประเมนิ

•มกีารเรียนรูโ้ดย
ด าเนนิการตามวงจร 

PDCA มากกว่าหนึง่รอบ

หรือมกีารจดัการความรู้

ในกระบวนการด าเนนิงาน

•มแีนวทางปฏิบตัทิี่ดีโดยมี
การเทียบเคียงกบั

หลกัสตูรเดยีวกนัในกลุม่

สถาบนัเดยีวกนัที่

เหมาะสมหรือไดร้บัรางวัล

ในระดบัชาตหิรือนานาชาติ
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ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนบัสนนุทางกายภาพและทรพัยากรการเรยีนร ู้

1 การเตรียมความพรอ้มทางกายภาพ (หอ้งเรียน/หอ้งปฏิบตักิาร, สภาพแวดลอ้มดา้นการ

เรียนรู)้ 

2 การจดัสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนบัสนนุทางการศึกษา เชน่ หอ้งสมดุ ฐานขอ้มลู

ทรพัยากรการเรียนรู ้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน้ ฯลฯ เพียงพอ ทนัสมยั 

3 การจดัพื้นที/่สถานที่ส าหรบันกัศึกษาและอาจารยไ์ดพ้บปะ สงัสรรค ์แลกเปลีย่นสนทนา หรือ

ท างานร่วมกนั 

4 มบีริการคอมพิวเตอร ์อินเทอรเ์น็ตความเร็วสงู

5 ส าหรบัการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแ้บบทางไกลมปีระสิทธิภาพ อาจารยแ์ละ

นกัศึกษาสามารถตดิตอ่สื่อสารไดใ้กลช้ดิ

แนวทางในการประเมนิ

ตวับ่งชีท้ี่ 6.1 : สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้(ตอ่)
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บณัฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)

6 การเปิดบริการหลกัสตูรบณัฑติศึกษาควรด าเนนิการตอ่เมือ่สถาบนัมีความพรอ้มและก าหนด

ความคาดหวงัสงูกว่าขอ้ก าหนดในหลกัสตูรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดยีวกนั ทรพัยากรการ

เรียนรูแ้ละสิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ โดยเฉพาะแหลง่ขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการสืบคน้และการ

เรียนรูต้อ้งมมีากกว่าขอ้ก าหนดที่พึงมขีองหลกัสตูรปริญญาตรี 

7 มกีารจดัสรรงบประมาณใหน้กัศึกษาเพ่ือท าวิจยั

8 มหีอ้งท างานวิจยั (ซ่ึงไมใ่ชห่อ้งเรียน) เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใชไ้ดส้ะดวกในการท าวิจยั

9 มอีปุกรณแ์ละเคร่ืองมอืพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจยั

ความพึงพอใจของอาจารยแ์ละนกัศึกษาต่อสิ่งสนบัสนนุการเรยีนร ู้

แนวทางในการประเมนิ

ตวับ่งชีท้ี่ 6.1 : สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้(ตอ่)
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ประกอบดว้ยผลการด าเนนิงานระดบัหลกัสตูร และ

เพิ่มเตมิตวับ่งชีท้ี่ด าเนนิการในระดบัคณะ 

จ านวนรวม 13 ตวับ่งชี้

1325/1/2017

ระดบัคณะ



ระดบัคณะ (ตอ่) 

องคป์ระกอบในการ

ประกนัคณุภาพคณะ 
ตวับ่งชี ้ เกณฑพ์ิจารณา

1.การผลิตบณัฑติ 1.1 ผลการบริหารจดัการหลกัสตูร

โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของระดบัคณุภาพของทกุ

หลกัสตูรที่คณะรบัผดิชอบ

1.2 อาจารยป์ระจ าคณะที่มคีณุวฒิุ

ปริญญาเอก 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่ี

คณุวฒิุปริญญาเอก 

1.3 อาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการ 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

1.4 จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ตอ่

จ านวนอาจารยป์ระจ า 

สดัสว่นจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทา่ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า 

5/1/2017
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องคป์ระกอบในการ

ประกนัคณุภาพคณะ 
ตวับ่งชี ้ เกณฑพ์ิจารณา

1.การผลิตบณัฑติ

(ตอ่)

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้

1.6 กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้

2.การวิจยั 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันา

งานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์

เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้

2.2 เงนิสนบัสนนุงานวิจยัและงาน

สรา้งสรรค์

เงนิสนบัสนนุงานวิจยัและงาน

สรา้งสรรคท์ัง้ภายในและภายนอกตอ่

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและ 

นกัวิจยั

ผลงานวิชาการทกุประเภทตอ่อาจารย์

ประจ าและนกัวิจยั

ระดบัคณะ (ตอ่) 
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องคป์ระกอบในการ

ประกนัคณุภาพคณะ 
ตวับ่งชี ้ เกณฑพ์ิจารณา

3. การบริการ

วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกส่งัคม เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้

4. การท านบุ ารงุ

ศิลปะและ

วฒันธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารงุศิลปะและ

วฒันธรรม 

เกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ้

5. การบริหาร

จดัการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากบัตดิตาม

ผลลพัธต์ามพนัธกิจ กลุม่สถาบนั และ

เอกลกัษณข์องคณะ

เกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ้

5.2 ระบบก ากบัการประกนัคณุภาพหลกัสตูร เกณฑม์าตรฐาน 5 ขอ้

ระดบัคณะ (ตอ่) 
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องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 

ตวับ่งชีจ้ านวน  6 ตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจดัการหลกัสตูรโดยรวม 

ตวับ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีณุวฒิุปริญญาเอก 

ตวับ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

ตวับ่งชีท้ี่ 1.4 จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า

ตวับ่งชีท้ี่ 1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ตวับ่งชีท้ี่ 1.6 กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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เกณฑก์ารประเมนิ:

ค่าเฉลี่ยของระดบัคณุภาพของทกุหลกัสตูรที่คณะรบัผดิชอบ 
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ตวับ่งชีท้ี่ 2.1 :  ผลการบริหารจดัการหลกัสตูรโดยรวม 

สตูรการค านวณ

ผลบวกของค่าคะแนนของทกุหลกัสตูร 

จ านวนหลกัสตูรทัง้หมดที่คณะรบัผดิชอบ 

คะแนนท่ีได ้=
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เกณฑก์ารประเมนิ : 

แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่มคีณุวฒิุปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5

1. เกณฑเ์ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2

ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่มคีณุวฒิุปริญญาเอกที่ก าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป

2. เกณฑเ์ฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่มคีณุวฒิุปริญญาเอกที่ก าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ตวับ่งชีท้ี่ 1.2 :  อาจารยป์ระจ าคณะที่มคีณุวฒิุปริญญาเอก 

5/1/2017
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สตูรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่วีฒิุปริญญาเอก ตามสตูร

จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะที่มคีณุวฒิุปริญญาเอก

จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด

X  100

ตวับ่งชีท้ี่ 1.2 :  อาจารยป์ระจ าคณะที่มคีณุวฒิุปริญญาเอก (ตอ่)

5/1/2017



สตูรการค านวณ (ตอ่) 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได ้   =

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีณุวฒิุปริญญาเอก 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีณุวฒิุปริญญาเอกที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

X  5

หมายเหต ุ: 

1.คณุวฒิุปรญิญาเอก พิจารณาจากระดบัคณุวฒิุที่ไดร้บัหรือเทียบเทา่ตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคณุวฒิุของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มกีารปรบัวฒิุการศึกษาใหม้หีลกัฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานัน้  

ทัง้นี ้อาจใชค้ณุวฒิุอ่ืนเทียบเทา่คณุวฒิุปริญญาเอกไดส้ าหรบักรณีที่บางสาขาวิชาชพีมีคณุวฒิุอ่ืนที่เหมาะสมกว่า  

ทัง้นีต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

2.การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหน้บัตามปีการศึกษาและนบัทัง้ที่ปฏิบตังิานจริงและลาศึกษาตอ่ ในกรณีที่มีอาจารย์

บรรจใุหมค่ านวณตามเกณฑอ์าจารยป์ระจ าที่ระบใุนค าชีแ้จงเกี่ยวกบัการนบัจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั

ตวับ่งชีท้ี่ 1.2 :  อาจารยป์ระจ าคณะที่มคีณุวฒิุปริญญาเอก (ตอ่)

5/1/2017
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1. เกณฑเ์ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2

ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ

ศาสตราจารยร์วมกนั ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

2. เกณฑเ์ฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ

ศาสตราจารยร์วมกนั ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 
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เกณฑก์ารประเมนิ : แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทาง

วิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5

ตวับ่งชีท้ี่ 1.3 :  อาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

5/1/2017
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สตูรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ตามสตูร

จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ

จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด
X  100

ตวับ่งชีท้ี่ 1.3 :  อาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ (ตอ่)  

2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 : คะแนนท่ีได้ =

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหนง่ทางวิชาการ

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหนง่ทางวิชาการที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5
X  5
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เกณฑก์ารประเมนิ : ค านวณหาค่าความแตกตา่งระหว่างจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาตอ่อาจารยป์ระจ า

กบัเกณฑม์าตรฐาน และน ามาเทียบกบัค่าความตา่งทัง้ดา้นสงูกว่าและต า่กว่าทีก่ าหนดเป็นคะแนน 0 

และ 5 คะแนน และใชก้ารเทียบบัญญัตไิตรยางศด์งันี:้ -

 ค่าความแตกตา่งทัง้ดา้นสงูกว่าและต า่กว่าเกณฑม์าตรฐานไมเ่กินรอ้ยละ 10 ก าหนดเป็น

คะแนน 5

 ค่าความแตกตา่งทัง้ดา้นสงูกว่าและต า่กว่าเกณฑม์าตรฐานตัง้แตร่อ้ยละ 20 ก าหนดเป็น

คะแนน 0

 ค่าความแตกตา่งทัง้ดา้นสงูกว่าและต า่กว่าเกณฑม์าตรฐานตัง้แตร่อ้ยละ10 และไมเ่กินรอ้ย

ละ 20 ใหน้ ามาเทียบบัญญัตไิตรยางศต์ามสตูรเพื่อเป็นคะแนนของหลกัสตูรนัน้ๆ 

ตวับ่งชีท้ี่ 1.4 :  จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า 
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Student Credit Hours (SCH) ทัง้ปี

จ านวนหนว่ยกิตตอ่ปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบียนในระดบัปริญญานัน้ๆ 

การค านวณ  :  สตูรค านวณจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี (FTES)   = 

การปรบัจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบณัฑติศึกษา ใหม้กีารปรบัค่าจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทา่ในระดบับณัฑติศึกษาใหเ้ป็นระดบัปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสดัสว่นจ านวน

นกัศึกษาเต็มเวลาตอ่อาจารยป์ระจ า

ตวับ่งชีท้ี่ 1.4 :  จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า (ตอ่)

5/1/2017



145

นกัศึกษาเต็มเวลาในหนว่ยนบัปริญญาตรี

ตวับ่งชีท้ี่ 1.4 :  จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า (ตอ่)

นกัศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนบัปรญิญาตรี

1. กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สขุภาพ

= FTES ระดบัปริญญาตรี + FTES ระดบับณัฑติศึกษา

2. กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

กายภาพ

= FTES ระดบัปริญญาตรี + (2 x FTES ระดบับณัฑติศึกษา)

3. กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร์

= FTES ระดบัปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดบับณัฑติศึกษา)
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สดัส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาตอ่อาจารยป์ระจ าแยกตามกลุม่สาขา 

กลุม่สาขา 
สดัสว่นจานวนนกัศึกษาเต็มเวลา

ตอ่อาจารยป์ระจ า

1. วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 8 : 1

2. วิทยาศาสตรก์ายภาพ 20 : 1

3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20 : 1 

4. สถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 8 : 1

5. เกษตร ป่าไมแ้ละประมง 20 : 1 

6. บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร ์บญัช ีการจัดการ 

การทอ่งเที่ยว เศรษฐศาสตร ์

25 : 1

7. นติศิาสตร ์ 50 : 1

8. ครศุาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ 30 : 1 

9. ศิลปกรรมศาสตร ์วิจิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 8 : 1

10. สงัคมศาสตร/์มนษุยศาสตร ์ 25 : 1

ตวับ่งชีท้ี่ 1.4 :  จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า (ตอ่)
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สตูรการค านวณ

1) ค านวณหาค่าความแตกตา่งจากเกณฑม์าตรฐานและน ามาคิดเป็นค่ารอ้ยละ ตามสตูร 

สดัสว่นจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาที่เกิดจริง - สดัสว่นจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑม์าตรฐาน 

สดัสว่นจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑม์าตรฐาน 
X  100

ตวับ่งชีท้ี่ 1.4 :  จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า (ตอ่)
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2) น าค่ารอ้ยละจากขอ้ 1 มาค านวณคะแนน ดงันี้ : -

2.1) ค่ารอ้ยละไมเ่กินรอ้ยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 

2.2) ค่ารอ้ยละเกนิรอ้ยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 

2.3) ค่ารอ้ยละตัง้แต ่10.01 และไมเ่กินรอ้ยละ 20 ใหน้ ามาคิดคะแนนดงันี ้

(20 - ค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดจ้าก 1) 

10 
X  5คะแนนที่ได ้ = 

148

ตวับ่งชีท้ี่ 1.4 :  จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า (ตอ่)

5/1/2017



149

ตวับ่งชีท้ี่ 1.5 :การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

เกณฑม์าตรฐาน : 

1. จดับริการใหค้ าปรึกษาทางวิชาการ และการใชช้วิีตแกน่กัศึกษาในคณะ 

2. มกีารใหข้อ้มลูของหนว่ยงานที่ใหบ้ริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสตูร แหลง่งานทัง้เต็มเวลาและ

นอกเวลาแกน่กัศึกษา 

3. จดักิจกรรมเตรียมความพรอ้มเพื่อการท างานเมือ่ส าเร็จการศึกษาแกน่กัศึกษา 

4. ประเมนิคณุภาพของการจดักิจกรรมและการจดับริการในขอ้ 1-3 ทกุขอ้ไมต่ า่กว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5

5. น าผลการประเมนิจากขอ้ 4 มาปรบัปรงุพฒันาการใหบ้ริการและการใหข้อ้มลู เพื่อสง่ใหผ้ลการ

ประเมนิสงูขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวงัของนกัศึกษา 

6. ใหข้อ้มลูและความรูท้ี่เป็นประโยชนใ์นการประกอบอาชพีแกศิ่ษยเ์กา่ 
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เกณฑก์ารประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ 

1 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

2 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

3 – 4 ขอ้ 

มกีารด าเนนิการ 

5 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

6 ขอ้

ตวับ่งชีท้ี่ 1.5 : การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (ตอ่)
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ตวับ่งชีท้ี่ 1.6 : กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

เกณฑม์าตรฐาน : 

1. จดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหน้กัศึกษามีส่วน

ร่วมในการจดัท าแผนและการจดักิจกรรม 

2. ในแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา ใหด้ าเนนิกิจกรรมที่ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑติ

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุแห่งชาต ิ5 ประการให้

ครบถว้น 

(1) คณุธรรมและจริยธรรม 

(2) ความรู้

(3) ทกัษะทางปัญญา

(4) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ

(5) ทกัษะการวิเคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
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เกณฑม์าตรฐาน : (ตอ่)

ตวับ่งชีท้ี่ 1.6 : กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (ตอ่)

3. จดักิจกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคณุภาพแกน่กัศึกษา 

4. ทกุกิจกรรมที่ด าเนนิการ มกีารประเมนิผลความส าเร็จตามวตัถปุระสงคข์อง

กิจกรรมและน าผลการประเมนิมาปรบัปรงุการด าเนนิงานครัง้ตอ่ไป 

5. ประเมนิความส าเร็จตามวตัถปุระสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 

6. น าผลการประเมนิไปปรบัปรงุแผนหรือปรบัปรงุการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา

นกัศึกษา 
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เกณฑก์ารประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ 

1 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

2 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

3 – 4 ขอ้ 

มกีารด าเนนิการ 

5 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

6 ขอ้

ตวับ่งชีท้ี่ 1.6 : กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (ตอ่)
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องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั

ตวับ่งชี ้ จ านวน  3 ตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรือ

งานสรา้งสรรค์

ตวับ่งชีท้ี่ 2.2 เงนิสนบัสนนุงานวิจยัและงานสรา้งสรรคต์อ่จ านวน

อาจารยป์ระจ าและ นกัวิจยั 

ตวับ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 
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ตวับ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์

เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยัที่สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการบริหารงานวิจยัหรืองาน

สรา้งสรรค ์

2. สนบัสนนุพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสรา้งสรรคใ์นประเด็นตอ่ไปนี ้

- หอ้งปฏิบตักิารหรือหอ้งปฏิบตังิานสรา้งสรรค ์หรือหนว่ยวิจยั หรือศนูยเ์คร่ืองมือ หรือศนูยใ์ห้

ค าปรึกษาและสนบัสนนุการวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์

- หอ้งสมดุหรือแหลง่คน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนนุการวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรกัษาความปลอดภยัในการวิจยัหรือการผลิตงานสรา้งสรรค ์เชน่ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรกัษาความปลอดภยัในหอ้งปฏิบตักิาร

- กิจกรรมวิชาการทีส่ง่เสริมงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์เชน่ การจดัประชมุวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรา้งสรรค ์การจดัใหม้ีศาสตราจารยอ์าคนัตกุะหรือศาสตราจารย ์ รบัเชญิ (Visiting Professor)
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เกณฑม์าตรฐาน(ตอ่) : 

3. จดัสรรงบประมาณ  เพื่อเป็นทนุวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์

4. จดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนนุการเผยแพรผ่ลงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคใ์นการประชมุวิชาการ

หรือการตพีิมพใ์นวารสารระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

5. มกีารพฒันาสมรรถนะอาจารยแ์ละนกัวิจยั มกีารสรา้งขวญัและกาลงัใจตลอดจนยกยอ่งอาจารย์

และนกัวิจยัที่มผีลงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคด์เีดน่ 

6. มรีะบบและกลไกเพ่ือชว่ยในการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใชป้ระโยชนแ์ละ

ด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

ตวับ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค(์ตอ่)
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เกณฑก์ารประเมนิ(ตอ่) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ 

1 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

2 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

3 – 4 ขอ้ 

มกีารด าเนนิการ 

5 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

6 ขอ้

ตวับ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค(์ตอ่)
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ตวับ่งชีท้ี่ 2.2 : เงนิสนบัสนนุงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์

เกณฑก์ารประเมนิ :  โดยการแปลงจ านวนเงนิตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัประจ าเป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 

1. เกณฑเ์ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1.1 กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัที่ก าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึน้ไปตอ่คน 

1.2 กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัที่ก าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึน้ไปตอ่คน 

1.3 กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัที่ก าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึน้ไปตอ่คน 
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2. เกณฑป์ระเมนิเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

2.1 กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัที่ก าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึน้ไปตอ่คน

2.2 กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัที่ก าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึน้ไปตอ่คน 

2.3 กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัที่ก าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึน้ไปตอ่คน 

ตวับ่งชีท้ี่ 2.2 : เงนิสนบัสนนุงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์(ตอ่)
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สตูรการค านวณ 

จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 

1. ค านวณจ านวนเงนิสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันตอ่

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 

จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวิจยัฯ = 

ตวับ่งชีท้ี่ 2.2 : เงนิสนบัสนนุงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์(ตอ่)
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จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวิจยัฯที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
X  5

2. แปลงจ านวนเงนิทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได ้ = 

สรปุคะแนนที่ไดใ้นระดบัคณะวิชา 

คะแนนที่ไดใ้นระดบัคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ไดข้องทกุกลุ่มสาขาวิชาในคณะ

ตวับ่งชีท้ี่ 2.2 : เงนิสนบัสนนุงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์(ตอ่)
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หมายเหต ุ: 

1. จ านวนอาจารยแ์ละนกัวิจยัใหน้บัตามปีการศึกษา และนบัเฉพาะที่ปฏิบตังิานจริงไมน่บัรวม  ผูล้า

ศึกษาตอ่ 

2. ใหน้บัจ านวนเงนิที่มีการลงนามในสญัญารบัทนุในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนัน้ๆ 

ไมใ่ชจ่านวนเงนิที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มหีลกัฐานการแบ่งสดัสว่นเงนิสนบัสนนุงานวิจยั ซ่ึงอาจเป็นหลกัฐานจากแหลง่ทนุหรือ

หลกัฐานจากการตกลงร่วมกนัของสถาบนัที่ร่วมโครงการ ใหแ้บ่งสดัสว่นเงนิตามหลกัฐานที่ปรากฏ 

กรณีที่ไมม่หีลกัฐาน ใหแ้บ่งเงนิตามสดัสว่นผูร้่วมวิจยัของแตล่ะคณะ

4. การนบัจ านวนเงนิสนบัสนนุโครงการวิจยั สามารถนบัเงนิโครงการวิจยัสถาบนัที่ไดล้งนามในสญัญา

รบัทนุโดยอาจารยป์ระจ าหรือนกัวิจยั แตไ่มส่ามารถนบัเงนิโครงการวิจยัสถาบนัที่บคุลากรสาย

สนบัสนนุที่ไมใ่ชน่กัวิจยัเป็นผูด้ าเนนิการ 
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ตวับ่งชีท้ี่ 2.3 : ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 

เกณฑก์ารประเมนิ : โดยการแปลงค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานทาง

วิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑแ์บ่งกลุม่ตาม

สาขาวิชา ดงันี้

1. เกณฑเ์ฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2

- กลุม่สาขาวิชา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

รอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัที่

ก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป

- กลุม่สาขาวิชา วิทยาศาสตรส์ขุภาพ

รอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัยที่

ก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป

- กลุม่สาขาวิชา มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

รอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัยที่

ก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 20 ขึน้ไป
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สตูรค านวณ 

1. ค านวณรอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั ตามสตูร 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 : คะแนนทีไ่ด ้= 

ผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัทัง้หมด 

X  100

รอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 

รอ้ยละของผลรวมถ่วงนา้หนกัของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม5
X  5

ตวับ่งชีท้ี่ 2.3 : ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั(ตอ่)  
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ก าหนดระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการ ดงันี้

ค่าน า้หนกั ระดบัคณุภาพการเผยแพร่

0.20 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณท์ี่มกีารตพีิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชมุวิชาการระดบัชาติ

0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณท์ี่ตพีิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุ

วิชาการระดบันานาชาต ิหรือ ในวารสารวิชาการระดบัชาตทิี่ไมอ่ยู่ในฐานขอ้มลูตามประกาศ 

กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภา

สถาบนัอนมุตัแิละจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป  และแจง้ให ้กพอ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที่ออกประกาศ

- ผลงานที่ไดร้บัการจดอนสุิทธิบตัร

0.60 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณท์ี่ตพีิมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที่ 2

ตวับ่งชีท้ี่ 2.3 : ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั(ตอ่)  
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ก าหนดระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการดงันี้

ค่าน า้หนกั ระดบัคณุภาพการเผยแพร่

0.80 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณท์ี่ตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ

ที่ไมอ่ยู่ในฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ย 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนมุตัแิละจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป  

และแจง้ให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที่ออกประกาศ(ซ่ึงไมอ่ยู่ใน Beall’s list) 

หรือตพีิมพใ์นวารสารที่ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ 1

ตวับ่งชีท้ี่ 2.3 : ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั(ตอ่)  
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ก าหนดระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการดงันี้

ค่าน า้หนกั ระดบัคณุภาพการเผยแพร่

1.00 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณท์ี่ตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่

ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อดุมศึกษา ว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556

- ผลงานที่ไดร้บัการจดสิทธิบตัร

- ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคมที่ผา่นการประเมนิต าแหนง่ทางวิชาการแลว้

- ผลงานวิจยัที่หนว่ยงานหรือองคก์รระดบัชาตวิ่าจา้งใหด้ าเนนิการ

- ผลงานคน้พบพนัธพ์ืช  พนัธุส์ตัว ์ที่คน้พบใหมแ่ละไดร้บัการจดทะเบียน

- ต าราหรือหนงัสือที่ผา่นการประเมนิต าแหนง่ทางวิชาการแลว้

- ต าราหรือหนงัสือที่ผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหนง่ทางวิชาการแตไ่มไ่ด ้

น ามาขอรบัการประเมนิต าแหนง่ทางวิชาการ

ตวับ่งชีท้ี่ 2.3 : ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั(ตอ่)  
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ก าหนดระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรค ์ดงันี้

* ผลงานสรา้งสรรคท์กุชิน้ตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ ที่มอีงคป์ระกอบ  ไมน่อ้ย

กว่า 3 คน โดยมบีคุคลภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาดว้ย

ค่าน า้หนกั ระดบัคณุภาพ

0.20 งานสรา้งสรรคท์ี่มกีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ หรือผา่นสื่อ

อิเล็กทรอนกิส ์Online

0.40 งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั

0.60 งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาติ

0.80 งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซียน/นานาชาติ

ตวับ่งชีท้ี่ 2.3 : ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั(ตอ่)  
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องคป์ระกอบท่ี 3 การบรกิารวิชาการ

ตวับ่งชี ้ จ านวน  1 ตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแกส่งัคม
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ตวับ่งชีท้ี่ 3.1 :  การบริการวิชาการแกส่งัคม 

เกณฑม์าตรฐาน : 

1. จดัท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและก าหนดตวับ่งชีว้ดั

ความส าเร็จในระดบัแผนและโครงการบริการวิชาการแกส่งัคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อ

พิจารณาอนมุตั ิ

2. โครงการบริการวิชาการแกส่งัคมตามแผน มกีารจดัท าแผนการใชป้ระโยชนจ์ากการบริการวิชาการ

เพื่อใหเ้กิดผลตอ่การพฒันานกัศึกษา ชมุชน หรือสงัคม 

3. โครงการบริการวิชาการแกส่งัคมในขอ้ 1 ทัง้โครงการที่มรีายไดแ้ละโครงการที่ใหบ้ริการแบบไมห่วงั

ผลเชงิธรุกิจ 

4. ประเมนิความส าเร็จตามตวับ่งชีข้องแผนและโครงการบริการวิชาการแกส่งัคมในขอ้ 1 และน าเสนอ

กรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

5. น าผลการประเมนิตามขอ้ 4 มาปรบัปรงุแผนหรือพฒันาการใหบ้ริการวิชาการสงัคม 

6. คณะตอ้งมสีว่นร่วมในการบริการวิชาการแกส่งัคมในระดบัสถาบนั 
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เกณฑก์ารประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ 

1 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

2 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

3 – 4 ขอ้ 

มกีารด าเนนิการ 

5 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

6 ขอ้

ตวับ่งชีท้ี่ 3.1 :  การบริการวิชาการแกส่งัคม (ตอ่) 

5/1/2017



172

องคป์ระกอบท่ี 4 การท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรม

ตวับ่งชี ้ จ านวน  1 ตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรม
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ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

เกณฑม์าตรฐาน : 

1. ก าหนดผูร้บัผดิชอบในการท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

2. จดัท าแผนดา้นท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรม และก าหนดตวับ่งชีว้ดัความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์

ของแผน รวมทัง้จดัสรรงบประมาณเพ่ือใหส้ามารถด าเนนิการไดต้ามแผน 

3. ก ากบัตดิตามใหม้กีารด าเนนิงานตามแผนดา้นท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

4. ประเมนิความส าเร็จตามตวับ่งชีท้ี่วดัความส าเร็จตามวัตถปุระสงคข์องแผนดา้นท านบุ ารงุศิลปะและ

วฒันธรรม 

5. น าผลการประเมนิไปปรับปรงุแผนหรือกิจกรรมดา้นท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรมตอ่สาธารณชน 

7. ก าหนดหรือสรา้งมาตรฐานดา้นศิลปะและวฒันธรรมซ่ึงเป็นที่ที่ยอมรบัในระดบัชาต ิ
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เกณฑก์ารประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ 

1 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

2 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

3 – 4 ขอ้ 

มกีารด าเนนิการ 

5 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

6 - 7 ขอ้

ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรม (ตอ่) 

5/1/2017



องคป์ระกอบท่ี 5 การบรหิารจดัการ

ตวับ่งชี ้ จ านวน  2 ตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากบัตดิตามผลลพัธต์าม

พนัธกิจกลุม่สถาบนั และเอกลกัษณข์องคณะ

ตวับ่งชีท้ี่ 5.2 ระบบก ากบัการประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

5/1/2017
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ตวับ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากบัตดิตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ 

กลุม่สถาบนั และเอกลกัษณข์องคณะ

เกณฑม์าตรฐาน : 

1. พฒันาแผนกลยทุธจ์ากผลการวิเคราะห ์SWOT โดยเชือ่มโยงกบัวิสยัทศันข์องคณะ และสอดคลอ้งกบั

วิสยัทศันข์องคณะ สถาบนั รวมทัง้สอดคลอ้งกบักลุม่สถาบนัและอกลกัษณข์องคณะ และพัฒนาไปสู่

แผนกลยทุธท์างการเงนิและแผนปฏิบตักิารประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือใหบ้รรลผุลตามตวับ่งชีแ้ละ

เป้าหมายของแผนกลยทุธ ์และเสนอผูบ้ริหารระดบัสถาบนัเพื่อพิจารณาอนมุตัิ

2. ด าเนนิการวิเคราะหข์อ้มลูทางการเงนิทีป่ระกอบไปดว้ยตน้ทนุตอ่หนว่ยในแตล่ะหลกัสตูร สดัสว่น

ค่าใชจ้่ายเพื่อพฒันานกัศึกษา อาจารย ์บคุลากร การจดัการเรียนการสอน อย่างตอ่เนือ่ง เพื่อวิเคราะห์

ความคุม้ค่าของการบริหารหลกัสตูร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑติ และโอกาสในการ

แขง่ขนั 
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เกณฑม์าตรฐาน : (ตอ่)

3. ด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะหแ์ละระบปัุจจยัเสี่ยงที่เกิดจากปัจจยั

ภายนอก หรือปัจจยัที่ไมส่ามารถควบคมุได ้ที่สง่ผลตอ่การด าเนนิงานตามพนัธกิจของคณะและให้

ระดบัความเสี่ยงลดลงจากเดมิ

4. บริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาลอย่างครบถว้นทัง้ 10 ประการที่อธิบายการด าเนนิงานอยา่งชดัเจน

5. คน้หาแนวปฏิบตัทิี่ดจีากความรูท้ัง้ที่มอียู่ในตวับคุคล ทกัษะของผูม้ปีระสบการณต์รง และแหลง่เรียนรู้

อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู ้อย่างนอ้ยครอบคลมุพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑติและดา้นการวิจยั จดัเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณอ์กัษรและน ามาปรบัใชใ้นการปฏิบตังิานจริง 

5/1/2017

ตวับ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากบัตดิตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ 

กลุม่สถาบนั และเอกลกัษณข์องคณะ (ตอ่)



178

เกณฑม์าตรฐาน : (ตอ่)

6. การก ากบัตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนการบริหารและพฒันาบคุลากรสายวิชาการและสาย

สนบัสนนุ 

7. ด าเนนิงานดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

พนัธกิจและพฒันาการของคณะที่ไดป้รบัใหก้ารด าเนนิงานดา้นการประกนัคณุภาพเป็นสว่นหนึง่ของ

การบริหารงานคณะตามปกตทิี่ประกอบดว้ย การควบคมุคณุภาพ การตรวจสอบคณุภาพ และการ

ประเมนิคณุภาพ 

เกณฑก์ารประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ 

1 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

2 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนนิการ 

5 - 6 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

7 ขอ้

5/1/2017

ตวับ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากบัตดิตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ 

กลุม่สถาบนั และเอกลกัษณข์องคณะ
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ตวับ่งชีท้ี่ 5.2 : ระบบก ากบัการประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มรีะบบและกลไกในการก ากบัการด าเนนิการประกนัคณุภาพหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบการ

ประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

2. มคีณะกรรมการก ากบั ตดิตามการด าเนนิงานใหเ้ป็นไปตามระบบที่ก าหนดในขอ้ 1 และรายงานผล

การตดิตามใหก้รรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทกุภาคการศึกษา 

3. มกีารจดัสรรทรพัยากรเพ่ือสนบัสนนุการด าเนนิงานของหลกัสตูรใหเ้กิดผลตามองคอ์งคป์ระกอบการ

ประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

4. มกีารประเมนิคณุภาพหลกัสตูรตามก าหนดเวลาทกุหลกัสตูร และรายงานผลการประเมนิใหก้รรมการ

ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

5. น าผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้คีณุภาพดีขึน้

อย่างตอ่เนือ่ง 

5/1/2017
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เกณฑก์ารประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ 

1 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

2 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

3 ขอ้ 

มกีารด าเนนิการ 

4 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

5 ขอ้

ตวับ่งชีท้ี่ 5.2 : ระบบก ากบัการประกนัคณุภาพหลกัสตูร (ตอ่)  

5/1/2017



ระดบัสถาบนั

ประกอบดว้ยผลการด าเนนิงานระดบัหลกัสตูร 

ระดบัคณะ  และเพิ่มเตมิตวับ่งชีท้ี่ด าเนนิการใน   

ระดบัสถาบนั จ านวนรวม 13 ตวับ่งชี้
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ระดบัสถาบนั   

องคป์ระกอบในการ

ประกนัคณุภาพ

สถาบนั

ตวับ่งชี ้ เกณฑพ์ิจารณา

1.การผลิตบณัฑติ 1.1 ผลการบริหารจดัการหลกัสตูรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดบัคณุภาพของทกุ

หลกัสตูรที่สถาบนัรบัผดิชอบ

1.2 อาจารยป์ระจ าสถาบนัที่มีคณุวฒิุ

ปริญญาเอก 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัที่มี

คณุวฒิุปริญญาเอก 

1.3 อาจารยป์ระจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการ 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัที่

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

1.4 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้

1.5 กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้

5/1/2017
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องคป์ระกอบในการ

ประกนัคณุภาพ

สถาบนั

ตวับ่งชี ้ เกณฑพ์ิจารณา

2. การวิจยั 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันา

งานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์

เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้

2.2 เงนิสนบัสนนุงานวิจยัและงาน

สรา้งสรรค์

คะแนนเฉลีย่ของคะแนนประเมนิระดบั

คณะและหนว่ยงานวิจยั

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและ

นกัวิจยั

คะแนนเฉลีย่ของคะแนนประเมนิระดบั

คณะและหนว่ยงานวิจยั

ระดบัสถาบนั   
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องคป์ระกอบดา้น ตวับ่งชี ้ ชนดิตวับ่งชี้

3.การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกส่งัคม เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้

4.การท านบุ ารงุศิลปะ

และวฒันธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารงุศิลปะและ

วฒันธรรม 

เกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ้

5.การบริหารจดัการ 

(3 ตวับ่งชี)้

5.1 การบริหารของสถาบนัเพื่อการก ากบั

ตดิตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ  กลุม่สถาบนั 

และเอกลกัษณข์องสถาบนั

เกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ้

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมนิ

ระดบัคณะทกุคณะ

5.3 ระบบก ากบัการประกนัคณุภาพหลกัสตูร เกณฑม์าตรฐาน 5 ขอ้

ระดบัสถาบนั   

5/1/2017
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ตวับ่งชีท้ี่ 1.1 :  ผลการบริหารจดัการหลกัสตูรโดยรวม 

สตูรการค านวณ

ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทกุหลกัสตูร 

จ านวนหลกัสตูรทัง้หมดที่สถาบันรบัผดิชอบ 
คะแนนท่ีได ้ =

เกณฑก์ารประเมนิ :

ค่าเฉลี่ยของระดบัคณุภาพของทกุหลกัสตูรที่สถาบนัรับผดิชอบ 

5/1/2017



เกณฑก์ารประเมนิ : 

แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบันทีม่คีณุวฒิุปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5

1. เกณฑเ์ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2

ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบันทีม่คีณุวฒิุปริญญาเอกที่ก าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป

2. เกณฑเ์ฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบันทีม่คีณุวฒิุปริญญาเอกที่ก าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ตวับ่งชีท้ี่ 1.2 :  อาจารยป์ระจ าสถาบันที่มคีณุวฒิุปริญญาเอก 

5/1/2017
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สตูรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัที่มวีฒิุปริญญาเอก ตามสตูร

จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันที่มคีณุวฒิุปริญญาเอก

จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันทัง้หมด

X  100

ตวับ่งชีท้ี่ 1.2 :  อาจารยป์ระจ าคณะที่มคีณุวฒิุปริญญาเอก (ตอ่)

5/1/2017



สตูรการค านวณ (ตอ่) 

2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได ้   =

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัที่มคีณุวฒิุปริญญาเอก 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัที่มคีณุวฒิุปริญญาเอกที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5
X  5

หมายเหต ุ: 

1.คณุวฒิุปริญญาเอก พิจารณาจากระดบัคณุวฒิุที่ไดร้บัหรือเทียบเทา่ตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคณุวฒิุของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มกีารปรบัวฒิุการศึกษาใหม้หีลกัฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานัน้  

ทัง้นี ้อาจใชค้ณุวฒิุอ่ืนเทียบเทา่คณุวฒิุปริญญาเอกไดส้ าหรบักรณีที่บางสาขาวิชาชพีมีคณุวฒิุอ่ืนที่เหมาะสมกว่า  

ทัง้นีต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

2.การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหน้บัตามปีการศึกษาและนบัทัง้ที่ปฏิบตังิานจริงและลาศึกษาตอ่ ในกรณีที่มอีาจารย์

บรรจใุหมค่ านวณตามเกณฑอ์าจารยป์ระจ าที่ระบใุนค าชีแ้จงเกี่ยวกบัการนบัจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั

ตวับ่งชีท้ี่ 1.2 :  อาจารยป์ระจ าสถาบันที่มคีณุวฒิุปริญญาเอก (ตอ่)

5/1/2017
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1. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุม่ ข และ ค2

ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ

ศาสตราจารยร์วมกนั ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

2. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุม่ ค1 และ ง 

ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ

ศาสตราจารยร์วมกนั ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 
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เกณฑก์ารประเมนิ : แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหนง่ทาง

วิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5

ตวับ่งชีท้ี่ 1.3 :  อาจารยป์ระจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
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สตูรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ตามสตูร

จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ

จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันทัง้หมด
X  100

ตวับ่งชีท้ี่ 1.3 :  อาจารยป์ระจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ (ตอ่)  

2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 : คะแนนท่ีได ้ =

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5
X  5
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ตวับ่งชีท้ี่ 1.4 :  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

เกณฑม์าตรฐาน :

1. จดับริการใหค้ าปรึกษา แนะแนวดา้นการใชช้วิีต และการสูอ่าชพีแกน่กัศึกษาในสถาบนั

2. มกีารใหข้อ้มลูของหนว่ยงานที่ใหบ้ริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสตูร แหลง่งานทัง้เต็มเวลาและนอก

เวลาแกน่กัศึกษา 

3. จดักิจกรรมเตรียมความพรอ้มเพื่อการท างานเมือ่ส าเร็จการศึกษาแกน่กัศึกษา 

4. ประเมนิคณุภาพของการจดักิจกรรมและการจดับริการในขอ้ 1-3 ทกุขอ้ไมต่ า่กว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5

5. น าผลการประเมนิจากขอ้ 4 มาปรบัปรงุพฒันาการใหบ้ริการและการใหข้อ้มลู เพื่อสง่ใหผ้ลการ

ประเมนิสงูขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวงัของนกัศึกษา 

6. ใหข้อ้มลูและความรูท้ี่เป็นประโยชนใ์นสายอาชพีแกศิ่ษยเ์กา่ 
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ตวับ่งชีท้ี่ 1.4 :  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (ตอ่)

เกณฑก์ารประเมนิ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ 

1 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

2 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนนิการ 

5 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

6 ขอ้
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ตวับ่งชีท้ี่ 1.5 : กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

เกณฑม์าตรฐาน : 

1. จดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาในภาพรวมของสถาบนัโดยใหน้กัศึกษามสีว่นร่วมในการ

จดัท าแผนและการจดักิจกรรม 

2. ในแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาใหด้ าเนนิกิจกรรมในประเภทตอ่ไปนีใ้หค้รบถว้น 

• กิจกรรมสง่เสริมคณุลกัษณะบณัฑติที่พึงประสงคท์ี่ก าหนดโดยสถาบนั 

• กิจกรรมกีฬา หรือการสง่เสริมสขุภาพ 

• กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์หรือรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

• กิจกรรมเสริมสรา้งคณุธรรมและจริยธรรม 

• กิจกรรมสง่เสริมศิลปะและวฒันธรรม 

3. จดักิจกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคณุภาพการศึกษาแกน่กัศึกษา 

4. ทกุกิจกรรมที่ด าเนนิการ มกีารประเมนิผลความส าเร็จตามวัตถปุระสงคข์องกิจกรรมและ น าผลการ

ประเมนิมาปรบัปรงุการด าเนนิงานครัง้ตอ่ไป 
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เกณฑก์ารประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ 

1 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

2 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนนิการ 

5 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

6 ขอ้

เกณฑม์าตรฐาน (ตอ่) : 

5. ประเมนิความส าเร็จตามวตัถปุระสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 

6. น าผลการประเมนิไปปรับปรงุแผนหรือปรบัปรงุการจดักิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษา 

ตวับ่งชีท้ี่ 1.5 : กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (ตอ่)
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องคป์ระกอบที่ 2 การวิจยั

ตวับ่งชี ้ จ านวน  3 ตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรือ

งานสรา้งสรรค์

ตวับ่งชีท้ี่ 2.2 เงนิสนบัสนนุงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์

ตวับ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 
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ตวับ่งชีท้ี่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์

เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยัที่สามารถนาไปใชป้ระโยชนใ์นการบริหารงานวิจยัและงาน

สรา้งสรรค ์

2. สนบัสนนุพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสรา้งสรรคอ์ย่างนอ้ยในประเด็นตอ่ไปนี ้

- หอ้งปฏิบตักิารวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์หรือหนว่ยวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์ หรือศนูยเ์คร่ืองมอื หรือศนูย์

ใหค้ าปรึกษาและสนบัสนนุการวิจยัฯ 

- หอ้งสมดุหรือแหลง่คน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนนุการวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรกัษาความปลอดภยัในการวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์เชน่ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ระบบรกัษาความปลอดภยัในหอ้งปฏิบตักิารวิจยั 

- กิจกรรมวิชาการที่สง่เสริมงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์ เชน่ การจดัประชมุวิชาการ การจดัแสดงงาน

สรา้งสรรค ์ การจดัใหม้ศีาสตราจารยอ์าคนัตกุะหรือศาสตราจารยร์บัเชญิ (Visiting Professor)

3. จดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพื่อเป็นทนุวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์
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4. จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการเผยแพรผ่ลงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคใ์นการประชมุ

วิชาการหรือการตพีิมพใ์นวารสารระดบัชาตหิรือนานาชาต ิและมกีารเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ

งานสรา้งสรรคใ์นการประชมุวิชาการหรือการตพีิมพใ์นวารสารระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

5. มกีารพฒันาสมรรถนะนกัวิจยั มกีารสรา้งขวญัและก าลงัใจตลอดจนยกยอ่งนกัวิจยั หรืออาจารย์

ที่มผีลงานวิจยัและงานสรา้งสรรคด์เีดน่ 

6. มรีะบบและกลไกเพ่ือชว่ยในการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใชป้ระโยชน์

และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

เกณฑม์าตรฐาน (ตอ่)  : 

ตวับ่งชีท้ี่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์(ตอ่)
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เกณฑก์ารประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ 

1 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

2 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนนิการ 

5 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

6 ขอ้

ตวับ่งชีท้ี่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์(ตอ่)
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ตวับ่งชีท้ี่ 2.2 : เงนิสนบัสนนุงานวิจยัและงานสรา้งสรรคต์อ่จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั

สตูรการค านวณ : คะแนนที่ได ้ =

เกณฑก์ารประเมนิ  : 

คะแนนที่ไดใ้นระดบัสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิ เงนิสนบัสนนุ

งานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบัน

ผลบวกของผลการประเมนิเงนิสนบัสนนุงานวิจยัของทกุคณะและหนว่ยงานวิจยั 

จ านวนคณะและหนว่ยงานวิจยัทัง้หมดของสถาบัน 
X  5
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ตวับ่งชีท้ี่ 2.3 :ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 

สตูรการค านวณ  :  คะแนนที่ได ้ =

เกณฑก์ารประเมนิ : 

คะแนนที่ไดใ้นระดบัสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิผลงานทาง

วิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัของทกุคณะวิชาและหนว่ยงานวิจยัในสถาบัน 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมนิผลงานทางวิชาการของทกุคณะและหนว่ยงานวิจยั 

จ านวนคณะและหนว่ยงานวิจยัทัง้หมดในสถาบัน 
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องคป์ระกอบท่ี 3 การบรกิารวิชาการ

ตวับ่งชี ้ จ านวน  1 ตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแกส่งัคม
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ตวับ่งชีท้ี่ 3.1 : การบริการวิชาการแกส่งัคม

เกณฑม์าตรฐาน  : 

1. ก าหนดชมุชนหรือองคก์ารเป้าหมายของการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม  โดยมคีวามร่วมมอื

ระหว่างคณะหรือหนว่ยงานเทียบเทา่ 

2. จดัท าแผนบริการวิชาการโดยมสีว่นร่วมจากชมุชนหรือองคก์ารเป้าหมายที่ก าหนดในขอ้ 1

3. ชมุชนหรือองคก์ารเป้าหมายไดร้บัการพฒันาและมีความเขม้แข็งที่มหีลกัฐานที่ปรากฏชดัเจน 

4. ชมุชนหรือองคก์ารเป้าหมายด าเนนิการพฒันาตนเองอย่างตอ่เนือ่ง 

5. สถาบนัสามารถสรา้งเครือขา่ยความร่วมมอืกบัหนว่ยงานภายนอกในการพฒันาชมุชนหรือองคก์าร

เป้าหมาย 

6. ทกุคณะมสีว่นร่วมในการด าเนนิการตามแผนบริการทางวิชาการแกส่งัคม ของสถาบนัตามขอ้ 2 โดยมี

จ านวนอาจารยเ์ขา้ร่วมโครงการ ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของอาจารยท์ัง้หมดของสถาบนั ทัง้นีต้อ้งมี

อาจารยม์าจากทกุคณะ
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เกณฑก์ารประเมนิ  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ 

1 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

2 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนนิการ 

5 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

6 ขอ้

ตวับ่งชีท้ี่ 3.1 : การบริการวิชาการแกส่งัคม(ตอ่)
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องคป์ระกอบท่ี 4 การท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรม

ตวับ่งชี ้ จ านวน  1 ตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรม
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ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 : ระบบและกลไกการท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

เกณฑม์าตรฐาน  : 

1. ก าหนดผูร้บัผดิชอบในการท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

2. จดัท าแผนดา้นท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรม และก าหนดตวับ่งชีว้ดัความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์

ของแผน รวมทัง้จดัสรรงบประมาณเพ่ือใหส้ามารถด าเนนิการไดต้ามแผน 

3. ก ากบัตดิตามใหม้กีารด าเนนิงานตามแผนดา้นท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

4. ประเมนิความส าเร็จตามตวับ่งชีท้ี่วดัความส าเร็จตามวัตถปุระสงคข์องแผนดา้นท านบุ ารงุศิลปะและ

วฒันธรรม 

5. น าผลการประเมนิไปปรับปรงุแผนหรือกิจกรรมดา้นท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรมตอ่สาธารณชน 

7. ก าหนดหรือสรา้งมาตรฐานดา้นศิลปะและวฒันธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรบัในระดบัชาต ิ
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เกณฑก์ารประเมนิ  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ 

1 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

2 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนนิการ 

5 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

6 - 7 ขอ้

ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 : ระบบและกลไกการท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรม (ตอ่)

5/1/2017
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องคป์ระกอบที่ 5 การบริหารจดัการ

ตวับ่งชี ้ จ านวน  3 ตวับ่งชี้

ตวับ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากบัตดิตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ  

กลุ่มสถาบัน และเอกลกัษณข์องสถาบัน

ตวับ่งชีท้ี่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

ตวับ่งชีท้ี่ 5.3 ระบบก ากบัการประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

5/1/2017
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ตวับ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากบัตดิตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ  

กลุม่สถาบนั และเอกลกัษณข์องสถาบนั

เกณฑม์าตรฐาน  : 

1. พฒันาแผนกลยทุธจ์ากผลการวิเคราะห ์SWOT กบัวิสยัทศันข์องสถาบนั และพฒันาไปสูแ่ผนกลยทุธ์

ทางการเงนิและแผนปฏิบตักิารประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือใหบ้รรลผุลตามตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายของ

แผนกลยทุธ ์

2. การก ากบัตดิตามสง่เสริมสนบัสนนุใหท้กุคณะด าเนนิการวิเคราะหข์อ้มลูทางการเงนิที่ประกอบไป

ดว้ยตน้ทนุตอ่หนว่ยในแตล่ะหลกัสตูร สดัสว่นค่าใชจ้่ายเพื่อพฒันานกัศึกษา อาจารย ์บคุลากร การ

จดัการเรียนการสอน อย่างตอ่เนือ่ง เพื่อวิเคราะหค์วามคุม้ค่าของการบริหารหลกัสตูร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑติ และโอกาสในการแขง่ขนั 

3. ด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะหแ์ละระบปัุจจยัเสี่ยงที่เกิดจากปัจจยั

ภายนอก หรือปัจจยัที่ไมส่ามารถควบคมุไดท้ี่สง่ผลตอ่การด าเนนิงานตามพนัธกิจของสถาบนัและให้

ระดบัความเสี่ยงลดลงจากเดมิ 
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เกณฑม์าตรฐาน (ตอ่)  : 

4. บริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาลอย่างครบถว้นทัง้ 10 ประการที่อธิบายการด าเนนิงานอยา่งชดัเจน 

5. การก ากบัตดิตามสง่เสริมสนบัสนนุใหท้กุหนว่ยงานในสถาบนัมีการด าเนนิการจดัการความรูต้าม

ระบบ 

6. การก ากบัตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนการบริหารและแผนพฒันาบคุลากรสายวิชาการและสาย

สนบัสนนุ 

7. การก ากบัตดิตามสง่เสริมสนบัสนนุใหท้กุนว่ยงานในสถาบนัมีการด าเนนิงานดา้นการประกนัคณุภาพ

ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบนัก าหนด ประกอบดว้ย การควบคมุคณุภาพ การตรวจสอบ

คณุภาพ และการประเมนิคณุภาพ

5/1/2017

ตวับ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากบัตดิตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ  

กลุม่สถาบนั และเอกลกัษณข์องสถาบนั  (ตอ่)



210

เกณฑก์ารประเมนิ  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ 

1 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

2 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนนิการ 

5 - 6 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

7 ขอ้

5/1/2017

ตวับ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากบัตดิตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ  

กลุม่สถาบนั และเอกลกัษณข์องสถาบนั (ตอ่)
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ตวับ่งชีท้ี่ 5.2 : ผลการบริหารงานของคณะวิชา

คะแนนที่ได ้  =

เกณฑก์ารประเมนิ : 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดบัคณะของทกุคณะ 

จ านวนคณะทัง้หมดในสถาบัน  
X  100

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดบัคณะวิชาของทกุคณะ 
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ตวับ่งชีท้ี่ 5.3 : ระบบก ากบัการประกนัคณุภาพหลกัสตูรและคณะ

เกณฑม์าตรฐาน  : 

1. มรีะบบและกลไกในการก ากบัตดิตามการด าเนนิการประกนัคณุภาพหลกัสตูรและคณะใหเ้ป็นไปตาม

องคป์ระกอบการประกนัคณุภาพหลกัสตูร และคณะ

2. มคีณะกรรมการก ากบัตดิตามการด าเนนิงานใหเ้ป็นไปตามระบบที่ก าหนดในขอ้ 1 และรายงานผลการ

ตดิตามใหค้ณะกรรมการระดบัสถาบนัเพื่อพิจารณา

3. มกีารจดัสรรทรพัยากรเพ่ือสนบัสนนุการด าเนนิงานของหลกัสตูรและคณะ ใหเ้กิดผลตาม

องคป์ระกอบการประกนัคณุภาพหลกัสตูรและคณะ

4. น าผลการประเมนิคณุภาพหลกัสตูรและคณะ ที่ผา่นการพิจารณาของกรรมการระดบัสถาบนัเสนอ

สภาสถาบนัเพื่อพิจารณา

5. น าผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัมาปรบัปรงุหลกัสตูรและการด าเนนิงานของคณะ

ใหม้คีณุภาพดขีึน้อย่างตอ่เนือ่ง 
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เกณฑก์ารประเมนิ  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ 

1 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

2 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

3 ขอ้ 

มกีารด าเนนิการ 

4 ขอ้

มกีารด าเนนิการ 

5 ขอ้

ตวับ่งชีท้ี่ 5.3 : ระบบก ากบัการประกนัคณุภาพหลกัสตูรและคณะ (ตอ่)

5/1/2017
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