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คํานํา 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ภายใตกรอบแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.2557 ที่พัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะ ที่มุงเนนการประเมินผลลัพธและกระบวนการที่เปนระบบ ภายใตการดํา เนินการตาม   

พันธกิจของสถาบัน เพ่ือควบคุมคุณภาพ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพการจัด

การศกึษาในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ใหไดขอมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพ

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละหลักสูตรและภาพรวมของคณะ เพ่ือสรางความมั่นใจตอสังคม

และสาธารณชน  

งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา สํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร หวังเปนอยางยิง่วา คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฉบับนี้จะเปนแนวทาง

ในการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละหลักสูตร ที่กอใหเกิดผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด และสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศกึษาจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อยางยั่งยืน 
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บทที่ 1  
ขอกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน  

ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในมาอยางตอเนื่องสอดคลองตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   

กําหนด ดังนั้น งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา สํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยอิงตามเกณฑ

มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เพ่ือ

เปนแนวทางในการประเมนิ รายละเอียด ดังนี ้

 

1.1 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
 

1) รอบปการประเมินคุณภายใน ประเมินตามผลการดําเนินงานรอบปการศึกษาที่รับการประเมิน 

ทั้งนี้ ผลงานวิจัย ใหพิจารณาจากปปฏิทิน (ตั้งแต 1 มกราคม - 31 ธันวาคม)  

2) การประเมินระดับหลักสูตร ดําเนินการตามแนวทางของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยอาจารยประจําหลักสูตร เลือกกรรมการประเมินฯ จากบัญชีรายชื่อผู

ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามรายชื่อที่ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   

 

1.2 กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กําหนดใหทุกหลักสูตรตองไดรับ

การประเมิน ตามกระบวนการดังนี ้

1) ทุกหลักสูตรรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานประกอบการประเมินฯ เมื่อสิ้นสุดแตละภาค

การศกึษาและจัดสงมายังคณะ 

2) เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ใหทุกหลักสูตรรายงานผลการดําเนินการจัดการ เรียนการสอนของ

หลักสูตร ผานรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ใหครบถวน ตามองคประกอบและตัวชี้วัดใน

คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรผาน

ระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ของ สกอ 
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3) การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร อยางนอย 3 คน จากบัญชีรายชื่อผู

ประเมินฯ ระดับหลักสูตร โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแตละ

ระดับการศึกษาเปนดังนี ้

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีผูทรงคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารยข้ึนไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารยข้ึนไป 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจ ประเมินไดมากกวาหนึ่ง
หลักสูตร หากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน   
 4) ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในทุกหลักสูตรใหแลวเสร็จภายในเดือน สิงหาคม-กันยายน 
ผานระบบ CHE QA Online โดยระยะเวลาการประเมินหลักสูตร ๆ ละ 1 วัน  
 5) คณะกรรมการประเมินฯ สงรายงานผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ฉบับสมบูรณไปยัง
ประธานหลักสูตร และคณบดี ภายใน 1 สัปดาหหลังการตรวจ ประเมินฯ เพ่ือรวบรวมผลการประเมินฯ 
ของทุกหลักสูตร ใชเปนขอมูลในการ ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตอไป 
 

1.3 แผนงานการประเมินคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ไดกําหนดแผนงานการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในรอบปการศึกษา (ตั้งแตเดือนสิงหาคม ในปปจจุบัน ถึง เดือน
กรกฎาคม ปถัดไป)    ดังนี ้
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบหลัก 
1 หลักสูตรจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ
ตัวชี้วัดระดับหลักสูตรรอบ 3 เดือน  

สิงหาคม – ตุลาคม  อาจารยประจํา
หลักสูตร/อาจารย

ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

2 หลักสูตรจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ
ตัวชี้วัดระดับหลักสูตรรอบ 6 เดือน  

สิงหาคม  – มกราคม  อาจารยประจํา
หลักสูตร/อาจารย

ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

3 นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน
ตามองคประกอบตัวชี้วัดระดับ
หลักสูตร 14 หลักสูตร ตอ
คณะกรรมการประจําคณะ 

มีนาคม  ผูชวยคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ

การศกึษา 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบหลัก 
4 หลักสูตรจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ
ตัวชี้วัดระดับหลักสูตรรอบ 9 เดือน  

สิงหาคม– เมษายน  อาจารยประจํา
หลักสูตร/อาจารย

ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

5 หลักสูตรจัดทํารายงานดําเนินงาน
หลักสูตร (มคอ.7) และจัดสงคณะ 

มิถุนายน อาจารยประจํา
หลักสูตร/อาจารย

ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

6 รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 

มิถุนายน  อาจารยประจํา
หลักสูตร/อาจารย

ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

7 นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน
ตามองคประกอบตัวชี้วัดระดับ
หลักสูตร 14 หลักสูตร ตอ
คณะกรรมการประจําคณะ 

กรกฎาคม ผูชวยคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ

การศกึษา 
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บทที่ 2 
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผล 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให
เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศนของสถาบัน โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวของใน
ระดับชาติดวยเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑขั้นต่ําที่ประเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือ
เอกลักษณของสถาบัน 
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบและการ
ประเมินผลเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในดังกลาวอยางนอยตองครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
โดยสถาบันตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามระบบคุณภาพที่กําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพ
เปนระยะๆ โดยที่มีกลไกการดําเนินงานอยางชัดเจน เชน มีผูรบัผิดชอบ/ผูบริหาร/ผูที่เกี่ยวของ/ผูมีสวนได
สวนเสีย มีสวนรวม เมื่อครบหนึ่งปการศึกษาก็ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพดังกลาว เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาในปถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได
ดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยาง
นอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาทราบรวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศกึตอสาธารณชน 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน เปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพรหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
ทั้งนี้ไดกําหนดใหรายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เปนรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้ําซอนของการ
จัดทํารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
 

ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 
องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
องคประกอบที ่2 บัณฑิต 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร : HUSOC LPRU   5 
 

  องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานเปนองคประกอบที่ตองดําเนินการใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของ มี 1 
ตัวบงชี้ จํานวนเกณฑข้ึนอยูกับระดับปริญญา หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งถือ
วาหลักสูตรนั้น “ไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน “ศูนย” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผาน
ทุกเกณฑถือวาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรใน
องคประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพตอไปนี้ 
 

 
 

คะแนนเฉลี่ย = 

 

คะแนนรวมของตัวบงชี้ 13 ตัวบงชี ้

13 

 
ซึ่งการแปลผลจะเปนการอธิบายวา 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0   หมายถึง หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ
ตามคะแนนที่ได ดังนี ้
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 นอย 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ด ี
4.01 – 5.00 ดีมาก 

 
 

 

คะแนนระดับหลักสูตรเปนคะแนนเฉล่ีย 
ของตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 2 - 6 

ประเมินองคประกอบท่ี 2 - 6 คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

 

ผานองคประกอบท่ี 1 
 

ไมผานองคประกอบที่ 1 

ผลการประเมิน 
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 แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน)  ผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/
สถาบัน ตองประเมินตัวบงชี้ขององคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 ดวย เพ่ือใหทราบระดับการพัฒนา
ของหลักสูตรตนเอง โดยการวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และราย
องคประกอบ โดยไมตองรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 
2 ถึง องคประกอบท่ี 6 เก่ียวกับจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตอไป 
แสดงดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผาน 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไมผานการประเมนิ หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

นอ
งค

ปร
ะก

อบ
ที่ 

2 
-  6

 2 - - 2.1,2.2   
3 3 3.1,3.2,3.3 - -   
4 3 4.1,4.2,4.3 - -   
5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 -   
6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน      

 

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย  
 
ตัวอยางการรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพฒันา  
องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 
จุดเดน 
1.  
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
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บทที่ 3 
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

 
 ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพการ
ดําเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือวาสําคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพ
การศกึษา ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังตอไปนี ้

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนการประกันคุณภาพการศึกษาวา
หลักสูตรไดดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐาน
อ่ืนๆที่เกี่ยวของโดยใหพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ ไดแก การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต 
นักศึกษา อาจารย หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหเชื่อมโยงกับตัวบงชี้การดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เพื่อประโยชนในการเผยแพร
หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรหลักสูตรไวใน
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 

3. ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนขอมูลพ้ืนฐานในสวนที่
เก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบงชี้เชิงปริมาณในสวนที่
เก่ียวของกับคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย สําหรับตัว
บงชี้เชิงคุณภาพที่เนนกระบวนการจะประเมินในพิชญพิจารณ (Peer review) ซึ่งจะมี
รายละเอียดของคําถามที่จะเปนแนวทางใหแกผูประเมินเพ่ือใหสามารถนําไปพิจารณาตาม
บริบทของสถาบันได และไดกําหนดแนวทางการใหคะแนนในแตละระดับสําหรับผูประเมิน
และผูรับประเมินไดใชในการพิจารณา 

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย
มีการดําเนินงานไดตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุกระบบตองไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบ และใหมีการ
จัดสงผลการประเมินพรอมขอมูลพื้นฐานใหกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ
เผยแพรตอสาธารณะชน ตัวอยางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่
เทียบเคียงได เชน ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่
ไดรับการรับรองจากองคการวิชาชีพระดับนานาชาติ เชน AACSB (สําหรับหลักสูตรทางดาน
บริหารธุรกิจ) ABET (สําหรับหลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตร) และหลักสูตรที่ไดรับการรับ
การตรวจประเมินเปนประจําและผานการรับรองโดยสภาวิชาชีพ  
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กรอบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

1. การกํากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 
ปริญญาตร ี     เกณฑ 3 ขอ 
บัณฑิตศึกษา    เกณฑ 11 ขอ 
 

2. บัณฑิต 2.1 คณุภาพบัณฑติตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ทุกหลักสูตร 
ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนได
สวนเสีย) 
 

2.2 การไดงานทําหรือ
ผลงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาตรี  ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 
บัณฑิตศึกษา ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่
ตีพิมพหรือเผยแพร 
 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา ทุกหลักสูตร 
- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 

3.2 การสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

ระดับปริญญาตร ี
1. การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ และ

แนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  
2. การ พัฒนาศั กยภาพนั กศึ กษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศกึษา 

2. การ พัฒนาศั กยภาพนั กศึ กษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ทุกหลักสูตร 

1. อัตราการคงอยูของนักศึกษา 
2. อัตราการสําเร็จการศกึษา 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

3. ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน
ของนักศึกษา 

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย 

ทุกหลักสูตร 
1. การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
2. การบริหารอาจารย 
3. การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

 
4.2 คุณภาพอาจารย ระดับปริญญาตร ี

1. รอยละอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2. รอยละอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 
3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. รอยละอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2. รอยละอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 
3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
4. จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตร

ปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล 
TCI และ Scopusตอจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตร 

4.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย ทุกหลักสูตร 
1. อัตราการคงอยูของอาจารย 
2. ความพึงพอใจของอาจารย 

5. หลักสูตรการ
เรียนการสอน การ

ประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

ระดับปริญญาตร ี
1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลท่ีใช

ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

2. กา รปรั บปรุ งหลั กสู ตร ให ทั น สมั ยต าม
ความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลท่ีใช

ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

2. กา รปรั บปรุ งหลั กสู ตร ให ทั น สมั ยต าม
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องคประกอบ ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ  
3. การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและ

การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศกึษา 
5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

ระดับปริญญาตร ี
1. การพิจารณากําหนดผูสอนการกํากับ ติดตาม 

และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3และ มคอ.4 
2. การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
3. การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติใน

ระดับปริญญาตร ี
4. การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการ

สอนในระดับปริญญาตร ี
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. การพิจารณากําหนดผูสอนการกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3และ มคอ.4 

2. การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศกึษา 

3. การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
4. การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทํา

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการ
ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผูเรียน ระดับปริญญาตร ี
1. กา รปร ะเมิ นผ ลการ เ รี ยน รู ต ามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษา 
3. การกํากับ การประเมินการจัดการเรียนการ

สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. กา รปร ะเมิ นผ ลการ เ รี ยน รู ต ามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษา 
3. การกํากับ การประเมินการจัดการเรียนการ

สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

และ มคอ.7) 
4. การประเมินวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศกึษา 
5.4 ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ทุกหลักสูตร 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

ทกุหลักสูตร 
1. ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/

สถาบัน  โดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพ่ือใหมี  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

2. จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

3. กระบวนการปรับปรุงผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 
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องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่หลักสําคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการ
ศึกษาแหงชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่ เ ก่ียวของ เ พ่ือส ง เสริมให
สถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานใน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ตางๆ มาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันไดมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับตางๆ พ.ศ.2548 เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เปนสวนหนึ่งของเกณฑ
การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปดดําเนินการหลักสูตรใหมหรือ
หลักสูตรปรับปรุงตองใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 เปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรและ
ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว 
 ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 3 ขอ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ
ดังกลาว 11 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
รายละเอียดเพิ่มเติมในการพจิารณา 

1) หลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม ที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 จะตอง
รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน พ.ศ.2558  (ตามภาคผนวกที่ 4)  

2) หลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม ที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 จะตอง
รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน พ.ศ.2548 (ตามภาคผนวกที่ 4) 
 

คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม 
2559  

1) การดําเนินงานใหเปนไปตาม ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคณุภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที ่

24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบใหงดใชเกณฑขอ 12 (การดาเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต)ิ ของ ตัวบงชี้ที่ 1.1 ในองคประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน 
มาเปนเงื่อนไขในการตัดสินวาหลักสูตร “ผาน” หรือ “ไมผาน” การกากับมาตรฐาน  

- การกําหนดตัวบงชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ขอใหยึดตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวาตัวบงชี้ผลการดาเนินงานตาม
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จานวน 12 ตัวบงชี้ เปนเพียงแนวทางเทานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษา
สามารถกําหนดตัวบงชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแตละหลักสูตรมี
อิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดาเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพ
ของหลักสูตรประจาปที่ระบุไวในหมวด 1 – 6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค
ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาใน
ระหวางที่สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงชี้ใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงชี้
เดิมกอนได หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค กําหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถกระทําได 
กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงชี้ใหม ใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบในการปรับปรงุหลักสูตรคร้ังตอไป”  

 
หลักฐานเอกสารที่ตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี ้

1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนําที่ สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถาม)ี 
3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนําสง สกอ. หรือหนังสือสงคนืจาก สกอ. 

และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ใหความเห็นชอบหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด 
    โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
(1) ระดับปริญญาตรี 

เกณฑการประเมิน การบริหารจัดการหลักสูตร หมายเหตุ 
1. จํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร 

ไมนอยกวา 5 คน และเปนอาจารยประจํา
เกินกว า 1 หลักสูตรไมได  และประจํ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 
 
คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกัน
คุณภาพภายในระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2557 
ณ วันที ่4 กรกฎาคม 2559  
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครัง้ที่ 
11/2558 เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ใน
ประเด็นอาจารยประจําหลักสูตรอยู
ปฏบิัติงานตลอดระยะเวลานั้น ควรดู
เจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ 
ในการตีความคําวา “ตองมีอาจารยประจํา
หลักสตูรตลอดระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตาม
หลักสตูรนั้น” ซึ่งท่ีประชุมไดใหหลักการวา 
การลาศึกษาตอ/ลาออกของอาจารยประจํา
หลักสตูรตองมีการแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสตูรคนใหมมาทดแทน หากไดมีการสรร
หาอาจารยใหมมาทดแทน แตกระบวนการ
แตงตั้งใหเปนอาจารยประจาํหลักสูตรยังไม
ถึงข้ันตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยูใน
ขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแลว จึงถือ
ไดวามหาวิทยาลยัไดมีการดาเนินการใหมี
อาจารยประจําหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา 

บันทึกขอความที่ ศธ 0506(2)/ว569 
ลงวันที่ 18 เม.ย.2549 กําหนดวา 

 อาจารยประจําสามารถเปน
อาจารยประจําหลักสูตรท่ีเปน
ห ลั ก สู ต ร พ หุ วิ ท ย า ก า ร 
(Multidisciplinary) ไดอีก 1 
ห ลั ก สู ต ร  โ ด ย ต อ ง เ ป น
หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับ
หลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว 

 อาจารยประจําหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถ
เปนอาจารยประจําหลักสูตร
ในระดับปริญญา เอกหรื อ
ปริญญาโทในสาขาเดียวกันได
อีก 1 หลักสูตร 

บันทึกขอความที่ ศธ 0506(4)/ว254 
ลงวันท่ี 11 มี.ค. 2557 กําหนดวา 
กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนง
วิชา/กลุมวิชาชีพ กําหนดใหตองมี
อาจารยประจําหลักสูตรไมนอยกวา 
3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชา
ข อ ง ห ลั ก สู ต ร  โ ด ย มี คุ ณ วุ ฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาที่เปด
สอน 

2. คุณสมบัติของ
อาจารยประจําหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา 
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาที่ เปดสอนอยาง
นอย 2 คน 
 

- การพิจารณาวาตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม  ให
พิจารณาการแบ งสาขาวิ ชาตาม 
ISCED2013 ของ UNESCO 
- กรณีตําแหนงทางวิชาการให
พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและ
ประสบการณการทํางานวิจัยดวย 
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เกณฑการประเมิน การบริหารจัดการหลักสูตร หมายเหตุ 
11. การปรับปรุง
หลกัสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงให
เสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให
หลักสูตรใชงานในปที่ 6)  

หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป 
ประกาศใชในปที่ 7 หรือหลักสูตร 6 
ป ประกาศใชในปที่ 8 

รวม เกณฑ 3 ขอ  
 

(2) ระดับปริญญาโท 
เกณฑการประเมิน การบริหารจัดการหลักสูตร หมายเหตุ 

1. จํ า นวนอาจารย
ประจําหลักสูตร 

ไมนอยกวา 5 คน และเปนอาจารย
ประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศกึษาตามหลักสูตรนั้น 
 
คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
ณ วันที ่4 กรกฎาคม 2559  
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที ่
11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ใน
ประ เด็ นอาจารย ประจํ าหลั กสู ต รอยู
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลานั้น ควรดู
เจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ 
ในการตีความคาวา “ตองมีอาจารยประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น” ซึ่งท่ีประชุมไดใหหลักการวา 
การลาศึกษาตอ/ลาออกของอาจารยประจํา
หลักสูตรตองมีการแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตรคนใหมมาทดแทน หากไดมีการสรร
หาอาจารยใหมมาทดแทน แตกระบวนการ
แตงตั้งใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรยังไม
ถึงข้ันตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยูใน
ขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแลว จึง
ถือไดวามหาวิทยาลัยไดมีการดาเนินการใหมี
อาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษา 

บันทึกขอความที่ ศธ 0506(2)/ว569 
ลงวันที่ 18 เม.ย.2549 กําหนดวา 

 อาจารยประจําสามารถเปน
อาจารยประจําหลักสูตรที่เปน
หลักสูตรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ไดอีก 1 
หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตร
ที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตร
ที่ไดประจําอยูแลว 

 อาจารยประจําหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถ
เปนอาจารยประจําหลักสูตรใน
ระดบัปริญญาเอกหรือปริญญา
โทในสาขาเดียวกันไดอีก 1 
หลักสูตร 
 

บันทึกขอความที่ ศธ 0506(4)/ ว
254 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2557 กําหนด
วา 

   กรณีหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมี
แขนงวิชา/กลุมวิชาชีพ 
กําหนดใหตองมีอาจารยประจํา
หลักสูตรไมนอยกวา 3 คน ให
ครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชาของ
หลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาที่
เปดสอน 
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เกณฑการประเมิน การบริหารจัดการหลักสูตร หมายเหตุ 
2. คุณสมบัติของ

อาจารยประจํา
หลักสูตร 

มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน 

 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวฒุิไมต่ํากวาปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารยขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันจํานวนอยาง
นอย 3 คน 

- การพิจารณาวาตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาของหลักสูตรนั้ นหรือไม  ให
พิจารณาการแบ งสาขาวิ ชาตาม 
ISCED2013 ของ UNESCO 
- กรณีตําแหนงทางวิชาการให
พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและ
ประสบการณการทํางานวิจัยดวย 

4. คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารยผูสอน 

1. อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน หรือคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ  

2. มีประสบการณดานการสอน และมี
ประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโทตามบันทึก
ขอความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 
18 ก.ค. 2555 กําหนดวาใหอาจารยท่ี
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเปน
อาจารยผูสอนในหลักสูตรปริญญาโท
ได แมยงัไมมีผลงานวิจัยหลักจาก
สําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายใน 
ระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่เริ่มสอน
จะตองมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเปน
อาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก
และเปนอาจารยประจําหลักสูตร 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธในระดับ
ปริญญาโท  และปริญญาเอกได 

5. คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก
แ ล ะ อ า จ า ร ย ที่
ปรึกษาการคนควา
อิสระ 

1. เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนง  ทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 
และ 

2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

- การพิจารณากรณีอาจารยเกษียณอายุ
งานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้ 
 

1) หลักสูตรสามารถจาง
อาจารย  ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรซึ่งเกษียณอายุงาน
หรือลาออกจากราชการกลบัเขามา
ทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได 
โดยใชระบบการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย คอืมีสัญญาจางที่ให
คาตอบแทนเปนรายไดและมีการ 



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร : HUSOC LPRU   17 
 

เกณฑการประเมิน การบริหารจัดการหลักสูตร หมายเหตุ 
กําหนดภาระงานไวอยางชัดเจน
อาจารยดังกลาวสามารถปฏิบัติหนาที่
เปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่
ปรึกษาวิยานิพนธรวมและอาจารย
ผูสอนได 

2) “อาจารยเกษียณอายุงาน” 
สามารถปฏิบัติหนาที่อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักไดตอไปจนนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาหากนักศึกษาไดรับ
อนุมัติโครงรางวิทยานิพนธกอนการ
เกษียณอาย ุ

6. คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 
(ถามี) 

1. เปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคณุวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนง  
ทางวิชาการไมต่ํากวา รอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และ 

2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
ขอ 7.6 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง 
บุคลากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาท่ีเปดสอนเปนอยางดี ซึ่ง
อาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสาย
วิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน    โดยไมตอง
พิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทาง
วิชาการผูเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
ตองเปนบุคลากรประจําในสถาบัน
เทานั้นสวนผูเชี่ยวชาญที่จะเปน
อาจารย  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอา
จะเปนบุคลากรประจําในสถาบันหรือ
ผูทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมี
ความรู ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปน
ที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงวชิาชีพดานนั้น เทียบ
ไดไมต่ํากวาระดับ 9 ขึ้นไป ตาม
หลักเกณฑและวิธีการ   ที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนและ
หนวยงาน ท่ีเก่ียวของกําหนด 
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   ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก   

ไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือ
อาจารยผูสอนที่ไดรับคุณวุฒิปริญญา
เอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตั้งแต รองศาสตราจารยข้ึนไป
ในสาขาวิชาที่เปดสอน สถาบัน 
อุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานแทน เปนกรณีๆ ไป โดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน 
อุดมศึกษาและตองแจงคณะกรรมการ
การอุดมศกึษาใหรับทราบแตงตั้งนั้น
ดวย 

7. คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ า จ า ร ย ผู ส อ บ
วิทยานิพนธ 

1. อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ 

2. มีประสบการณในการทําวิจัย ท่ี
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

 

8. การตีพิมพเผยแพร
ผลงานของผูสําเร็จ
การศกึษา 

(เฉพาะแผน ก เทานั้น) 
ตองเปนรายงานสืบเนื่องฉบับเต็ม ในการ
ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) หรือ
วารสาร หรือสิ่งพิมพวิชาการซึ่งอยู ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

วิทยานิพนธซึ่งเก่ียวของกับ
สิ่งประดิษฐ การจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร สามารถทดแทน
การตีพิมพในวารสาร    หรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการได โดยพิจารณาจากปที่
ไดรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรไมใช
ปที่ขอจด 

9. ภาระงานอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
และการค นคว า
อิ ส ร ะ ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศกึษา 

วิทยานิพนธ 
อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา 5 คน 
การคนควาอิสระ  
อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา 15 คน 
 
หากเปนที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให
เทียบสัดสวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 10 กําหนด
วา อาจารยประจํา 1 คนใหเปน
อาจารยที่ปรึกษาได ไมเกิน 5 คน หาก
หลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมี
ศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาได
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1 คนเทียบเทากับนักศึกษาที่คนควา
อิสระ 3 คน 
 
คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
ณ วันที ่4 กรกฎาคม 2559 
- ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 
พ.ศ.2548 ขอ 10.1 ระบุไววา “อาจารย
ประจํา 1 คนใหเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได
ไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประ
จาที่มีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาได
มากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แตทั้งน้ีตองไมเกิน 10 
คน” ในทางกฎหมาย สภา
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนผูมีอานาจสูงสุด
ของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน หาก
สถาบันอุดมศึกษาเห็นวาอาจารยมีศักยภาพ
พรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน 
ใหเสนอสภาสถาบันอดุมศึกษาพิจารณาให
ความเห็นชอบเปนรายไป แตทั้งน้ีอาจารย
ประจํา 1 คนจะดูแลนักศึกษาในฐานะที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดไมเกิน 10 คน 
และการขยายจานวนนักศึกษาในกรณีนี้ใชได
เฉพาะกรณีวทิยานิพนธเทานั้น ไมนับรวม
การคนควาอิสระ  
- การนับภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธใหนับเฉพาะภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก โดยมีสดัสวนอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 1 คน ตอนักศึกษา 
5 คน  
-  การนับภาระงานของอาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ กําหนดสัดสวนอาจารยท่ี
ปรึกษาการคนควาอิสระ 1 คน ตอนักศึกษา 
15 คน  
- การนับภาระงานของอาจารยใหนับเฉพาะ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพ
เทานั้น  
 

มากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แตท้ังนี้ตองไม
เกิน 10 คน เพ่ือสนับสนุนนักวิจัยที่มี
ศักยภาพสูงท่ีมีความพรอมทางดาน
ทุนวจิัย และเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผูที่
ดําเนินโครงการวิจัยขนาดใหญอยาง
ตอเนื่องในการผลิตผลงาน 



 

20 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร : HUSOC LPRU   

 

เกณฑการประเมิน การบริหารจัดการหลักสูตร หมายเหตุ 
10. อาจารย ท่ีปรึ กษา

วิทยานิพนธและการ
ค นคว า อิ สระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิ จั ยอย าง
ต อ เ นื่ อ ง   แ ล ะ
สม่ําเสมอ 

ควรมีอยางนอย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ป 
โดยนับรวมปที่ประเมิน 

เปนเจตนารมณที่ประสงคใหมีการ
พัฒนางานวิจัยอยางสม่ําเสมอ 

11. ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ต า ม
กรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป 
(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัต/ิให
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปที่ 
6) 

 

รวม เกณฑ 11 ขอ  

 
ระดับปริญญาเอก 

เกณฑการประเมิน การบริหารจัดการหลักสูตร หมายเหตุ 
1. จํานวนอาจารย

ประจํา
หลักสูตร 

ไมนอยกวา 5 คน และเปนอาจารย
ประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศกึษาตามหลักสูตรนั้น 
 
คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
ณ วันที ่4 กรกฎาคม 2559  
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครัง้ที่ 
11/2558 เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ใน
ประเด็นอาจารยประจําหลักสูตรอยู
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลานั้น ควรดู
เจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ 
ในการตีความคําวา “ตองมีอาจารยประจํา
หลักสตูรตลอดระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตาม
หลักสตูรนั้น” ซึ่งท่ีประชุมไดใหหลักการวา 
การลาศึกษาตอ/ลาออกของอาจารยประจํา
หลักสตูรตองมีการแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสตูรคนใหมมาทดแทน หากไดมีการสรร
หาอาจารยใหมมาทดแทน แตกระบวนการ
แตงตั้งใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรยังไม

บันทึกขอความที่ ศธ 0506(2)/ว569 
ลงวันที่ 18 เม.ย.2549 กําหนดวา 

 อาจารยประจําสามารถเปน
อาจารยประจําหลักสูตรที่เปน
หลักสูตรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ไดอีก 1 
หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตร
ที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตร
ที่ไดประจําอยูแลว 

 อาจารยประจําหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถ
เปนอาจารยประจําหลักสูตรใน
ระดับปริญญาเอกหรือปริญญา
โทในสาขาเดียวกันไดอีก 1 
หลักสูตร 

บันทึกขอความที่ ศธ 0506(4)/ว254 
ลงวันที่ 11 ม.ีค. 2557 กําหนดวา 

   กรณีหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมี
แขนงวิชา/กลุมวิชาชีพ 
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ถึงข้ันตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยูใน
ขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแลว จึง
ถือไดวามหาวิทยาลัยไดมีการดาํเนินการใหมี
อาจารยประจําหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา 

กําหนดใหตองมีอาจารยประจํา
หลักสูตรไมนอยกวา 3 คน ให
ครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชาของ
หลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาที่
เปดสอน 

2. คุณสมบัติของ
อาจารยประจํา
หลักสูตร 

มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน 

 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันจํานวน
อยางนอย 3 คน 

- การพิจารณาวาตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาของหลักสูตรนั้ นหรือไม  ให
พิจารณาการแบ งสาขาวิ ชาตาม 
ISCED2013 ของ UNESCO 
- กรณีตําแหนงทางวิชาการให
พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและ
ประสบการณการทํางานวิจัยดวย 

4. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอน 

1.  อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน หรือคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และ  

2.  มีประสบการณดานการสอนและมี
ประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโทตามบันทึก
ขอความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 
18 ก.ค. 2555 กําหนดวาใหอาจารยท่ี
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเปน
อาจารยผูสอนในหลักสูตรปริญญาโท
ได แมยังไมมีผลงานวิจัยหลักจาก
สําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายใน 
ระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่เริ่มสอน
จะตองมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเปน
อาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก
และเปนอาจารยประจําหลักสูตร 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธในระดับ
ปริญญาโท  และปริญญาเอกได 

5. คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก
และอาจารยที่
ปรึกษาการคนควา

1. เปนอาจารยประจําที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวา 
รองศาสตราจารยในสาขานั้นหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และ 

- การพิจารณากรณีอาจารยเกษียณอายุ
งานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้ 
   1) หลักสูตรสามารถจางอาจารยที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรซึ่งเกษียณอายุงานหรอื
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อิสระ 2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่

ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปรญิญา 

ลาออกจากราชการกลบัเขามาทํางาน
แบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได โดยใช
ระบบการจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
คือมีสัญญาจางที่ใหคาตอบแทนเปน
รายไดและมีการกําหนดภาระงานไว
อยางชัดเจนอาจารยดังกลาวสามารถ
ปฏิบัติหนาที่เปนอาจารยประจาํ
หลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรกึษาวิยา
นิพนธรวมและอาจารยผูสอนได 
  2) “อาจารยเกษียณอายุงาน” 
สามารถปฏิบัติหนาที่อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักไดตอไปจนนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาหากนักศึกษาไดรับ
อนุมัติโครงรางวิทยานิพนธกอนการ
เกษียณอาย ุ

6. คุณสมบัติของ
อาจารย    ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 
(ถามี) 

1. เปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และ 

2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
ขอ 7.6 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง 
บุคลากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาท่ีเปดสอนเปนอยางดี ซึ่ง
อาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสาย
วิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน    โดยไมตอง
พิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทาง
วิชาการผูเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
ตองเปนบุคลากรประจําในสถาบนั
เทานั้นสวนผูเชี่ยวชาญที่จะเปน
อาจารย  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอา
จะเปนบุคลากรประจําในสถาบันหรือ
ผูทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมี
ความรู ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ 
เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือ
ระดับกระทรวงหรือวงวิชาชีพดานนั้น 
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เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ขึ้นไป ตาม
หลักเกณฑและวิธีการ   ที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนและ
หนวยงาน ท่ีเก่ียวของกําหนด 
   ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก  ไมมี
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือ
อาจารยผูสอนที่ไดรับคุณวุฒิปริญญา
เอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไป
ในสาขาวิชาที่เปดสอน สถาบันอุดม 
ศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานแทนเปนกรณีๆ  ไป โดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบัน อุดมศกึษา
และตองแจงคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใหรับทราบแตงตั้งนั้นดวย 

7. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ 

1.  อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชา ที่สัมพันธกัน และ 

2.  มีประสบการณในการทาํวิจัยทีไ่มใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา 

 

8. การตีพิมพเผยแพร
ผลงานของผูสําเร็จ
การศกึษา 

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง 
(Peer review) ซึ่งอยูในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

วิทยานิพนธซึ่งเก่ียวของกับ
สิ่งประดิษฐ การจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร สามารถทดแทน
การตีพิมพในวารสาร    หรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการได โดยพิจารณาจากปที่
ไดรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรไมใช
ปที่ขอจด 

9. ภาระงานอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควา
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ 
อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา 5 คน 
คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
ณ วันที ่4 กรกฎาคม 2559 
- ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 10 กําหนด
วา อาจารยประจํา 1 คนใหเปน
อาจารยที่ปรึกษาได ไมเกิน 5 คน หาก
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มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 
พ.ศ.2548 ขอ 10.1 ระบุไววา “อาจารย
ประจํา 1 คนใหเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได
ไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย
ประจําที่มีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษา
ไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แตทั้งน้ีตองไมเกิน 10 
คน” ในทางกฎหมาย สภา
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนผูมีอํานาจสูงสุด
ของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน หาก
สถาบันอุดมศึกษาเห็นวาอาจารยมีศักยภาพ
พรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน 
ใหเสนอสภาสถาบันอดุมศึกษาพิจารณาให
ความเห็นชอบเปนรายไป แตทั้งน้ีอาจารย
ประจํา 1 คนจะดูแลนักศึกษาในฐานะที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดไมเกิน 10 คน 
และการขยายจานวนนักศึกษาในกรณีนี้ใชได
เฉพาะกรณีวทิยานิพนธเทานั้น ไมนับรวม
การคนควาอิสระ  
- การนับภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธใหนับเฉพาะภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก โดยมีสดัสวนอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 1 คน ตอนักศึกษา 
5 คน  
-  การนับภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาการ
คนควาอิสระ กําหนดสัดสวนอาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ 1 คน ตอนักศึกษา 15 คน  
- การนับภาระงานของอาจารยใหนับเฉพาะ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพ
เทานั้น 

หลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมี
ศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาได
มากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แตท้ังนี้ตองไม
เกิน 10 คน เพ่ือสนับสนุนนักวิจัยที่มี
ศักยภาพสูงท่ีมีความพรอมทางดาน
ทุนวิจัย และเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผูที่
ดําเนินโครงการวิจัยขนาดใหญอยาง
ตอเนื่องในการผลิตผลงาน 

10. อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอยาง
ตอเนื่อง  และ
สม่ําเสมอ 

ควรมีอยางนอย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ป โดย
นับรวมปที่ประเมิน 
 
 
 
 
 
 

เปนเจตนารมณที่ประสงคใหมีการ
พัฒนางานวิจัยอยางสม่ําเสมอ 
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11. การปรับปรุง

หลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาที่
กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป 
(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัต/ิให
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6) 

 

รวม เกณฑ 11 ขอ  
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องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 
 พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอน ให ผู เ รี ยนมีความรู ใ นวิ ช าการและวิ ชาชีพ มีคุณลั กษณะตามที่ หลักสู ตร กําหนด                     
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและ
จิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของ
สถาบันอุดมศกึษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเปนหนวยงานในการกํากับและสงเสริม     
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได จัดทํามาตรฐานตางๆ ที่ เก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต เชน              
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือมุงเนนเปาหมายการจัด
การศึกษาที่ผลการเรียนรูของนักศึกษา ซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิ   
และสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของตางๆ ไดเชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิต
ออกมาเปนไปตามที่กําหนดไวในผลลัพธการเรียนรูในแตละหลักสูตร 
 คุณภาพบัณฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษา และผูสําเร็จการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาไดจาก
ตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 
 
 ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 ตัวบงชี้ที่ 2.2  การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน     
1 ป 

- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
    แหงชาต ิ
 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
  
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไว     
ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู     
3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 
 
เกณฑการประเมิน  
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการคํานวณ 
 
 คะแนนที่ได  =  
 
 
ขอมูลประกอบ 
 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศกึษา 
 
คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 
2559  

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาตองประเมินตัวบงชี้ 2.1 ดวย แมวา
หลักสูตรนั้นจะยังไมครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผานมาใช
ประกอบการประเมิน  
  -  กรณบีัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
  - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต
อาจไมถึงรอยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแลว สามารถอนุโลมใหใชบัณฑิตที่เปนนักศึกษาชาว
ไทยเปนฐานในการคิด เชน มีนักศึกษาตางชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ใหประเมินโดยคิดจาก
นักศึกษาไทยจานวน 10 คนเปนฐานที่ 100 %  

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 
 

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2  (ปริญญาตร)ี รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ไดงานทําหรือ 
    ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1  ป 
 
ชนิดของตวับงชี ้ ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 
 บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศกึษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
นั้นๆ ที่ไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศกึษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศกึษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางาน
สุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได การคํานวณรอยละของผูมี
งานทําของผูสําเร็จการศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหคํานวณเฉพาะผูที่เปลี่ยน
งานใหมหลังสําเร็จการศกึษาเทานั้น 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป    
เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 
 
 
 
 

การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบทและบัณฑิตที่มีงานทําแลวแตไมได
เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได   =   
 
หมายเหตุ  :  จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศกึษา 
 
 
 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
X 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

คารอยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
X 5 

100 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2  (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน 
    ระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ปปฏิทิน) 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 
 การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัยเพื่อหาคําตอบที่มี
ความนาเชื่อถือ ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถ        
ในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําไปเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปน
การประเมินคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จ
การศกึษาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 
2559  

- การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ไดรับการ
ตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิไดนับจากวันที่ไดรับการตอบรับ (Accepted)  

- กรณีวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. /ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวาสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แตสภาสถาบันอุดมศึกษาไดพิจารณาและใหความเห็นชอบแลว สถาบันอุดมศึกษาตองแจงให
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบดวย จึงจะสามารถนับผลงานที่ตีพิมพในวารสารดังกลาวได ทั้งนี ้
ประกาศฉบับดังกลาวสามารถนามาใชไดถึงวันที ่20 ตุลาคม 2559 และใชไดเปนการเฉพาะสถาบันเทานั้น  
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตพีิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 
X 100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 

รอยละของผลรวมคาน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา 
X 5 

40 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.10 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง   
วิชาการสําหรับ การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติ และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา วารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
 การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการจะตองสงเปนฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

ผลงานสรางสรรค ทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน                   
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 
 



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร : HUSOC LPRU   31 
 

หมายเหต ุ
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศกึษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมินนั้นๆ  
3. ในกรณทีี่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2  (ปริญญาเอก)ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน 
    ระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ปปฏทิิน) 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูงจะตองมีการคนควา คิดอยางเปน
ระบบ วิจัยเพ่ือหาประเด็นความรูใหมที่มีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน ผูสําเร็จการศึกษาจะตอง
ประมวลความรูเพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถ
นําไปเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จ
การศกึษาในระดับปริญญาเอก 
 
เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จ
การศกึษาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทีต่ีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศกึษา ตามสูตร 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได   =   
 
 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับ การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด 

รอยละของผลรวมคาน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศกึษา 
X 5 80 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ    และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 
และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน    นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ    ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556  

- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการจะตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสรางสรรค ท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online 
0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

 
ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 
หมายเหต ุ

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย 

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมิน
นั้นๆ  

3. ในกรณทีี่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้ 
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องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 
 ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพนักศึกษา ตองใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซึ่งจะตองเปน
ระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา 
และการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ 
เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ลําหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศกึษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสรางองคความรูได 
 ทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก  (1) กลุมวิชาหลัก 
(core subjects) (2) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุมทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม (leaning and innovation skills) และ (4) กลุมทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 
(information, media and technology skills) 
 ทักษะสําคัญที่คนสวนใหญใหความสําคัญมาก คือ 

1) กลุมทักษะการเรียนรู และนวัตกรรม ไดแก (1) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (critical  
thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสรางสรรค (Innovation and creativity) (3) การสื่อสาร
และความรวมมือ (communication and collaboration)  

2) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology Skills)  
ประกอบดวย การรูสารสนเทศ (information literacy) การรูสื่อ (media literacy) และการรู ICT (ICT literacy)  

3) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบดวยความสามารถในการปรับตัว 
และยืดหยุน (Adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรูดวยตนเอง (initiative and 
self direction) ปฏิสัมพันธทางสังคมและขามวัฒนธรรม (Social and cross-cultural interaction) 
ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเปนผูนําและ
รับผิดชอบตอสังคม (leadership and social responsibility)  
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบดานนักศึกษา เริ่มดําเนินการตั้งแตระบบการรับ
นักศึกษา การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา ภายใตการดําเนินการ
ดังกลาวใหพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี ้
 
 ตัวบงชี้ที่ 3.1  การรับนักศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศกึษา 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แตละหลักสูตร
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษา           
ที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑที่ใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส 
ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก 
ขอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงม่ันที่   
จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
 - การรับนักศึกษา 
 - การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 
 

0 คะแนน  ไมมีระบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุงไมมีขอมูลหลักฐาน 
1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 
2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 
 

4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติ  ที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
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- ในการพิจารณาเก่ียวกับการรับเขาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ขอใหดูเจตนารมณ
ของหลักสูตร วาตองการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอยางไร และจัดเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา
ที่จะศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ไดระบุถึงปญหาของนักศึกษาแรกเขาและการ
แกปญหา  
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียมความพรอม
ทางการเรียนแกนักศกึษา เพ่ือใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมคีวามสุข อัตราการลาออก
กลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ ทั้ง
กิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะ มีการวาง
ระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกันหรือ      
การบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด รวมทั้งการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูที่สงเสริม
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหไดมาตรฐานสากล 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

  - การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี
  - การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา 
  - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน 

ทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 
0 คะแนน  ไมมีระบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุงไมมีขอมูลหลักฐาน 
1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 
2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 
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เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติ  ที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร 
และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
ในประเด็นตอไปนี้ 

  - การคงอยู 
  - การสําเร็จการศึกษา 
  - ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

0 คะแนน  ไมมีการรายงานผลการดําเนนิงาน 
1 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง 
2 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงาน ครบทุกเรื่องตามคาํอธิบายในตัวบงชี ้
3 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงาน ครบทุกเรื่องตามคาํอธิบายในตัวบงชี ้

 มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ในบางเรื่อง 
4 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงาน ครบทุกเรื่องตามคาํอธิบายในตัวบงชี ้

 มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ในทุกเรื่อง 
5 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงาน ครบทุกเรื่องตามคาํอธิบายในตัวบงชี ้

 มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ในทุกเรื่อง 

 มีผลการดําเนินงานที่โดดเดน เทียบเคียงกับหลักสตูรนั้นในสถาบันกลุม
เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายวาเปนผลการดําเนินงาน ที่โดดเดนอยางแทจริง 
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- “การจัดการขอรองเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการขอรองเรียนที่มีนัยสําคัญ ไมไดเนนท่ี
ปริมาณหรือจานวนขอรองเรียน  

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวน
ที่ดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงที ่3.1 และ 3.2  
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- อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากจานวนนักศึกษาที่เขาในแตละรุน ลบดวย จานวนนักศึกษาที่
ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปการศึกษาที่ประเมิน ยกเวน การเสียชีวิต การยายสถานที่ทางานของ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละของจานวนที่รับเขาในแตละรุนที่มีบัณฑิตสําเร็จ
การศกึษาแลว  
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องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
 
 อาจารยเปนปจจัยปอนที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต ผูเก่ียวของตองมีการออกแบบระบบประกัน 
การบริหารและพัฒนาอาจารย เพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและของหลักสูตร และมีการสงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและ การ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน 
ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย การวางระบบประกันคุณภาพอาจารยเปนการ
ดําเนินงานเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นดวยการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา
ที่รับเขาในหลักสูตร มีจํานวนอาจารยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ
ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาใน
การผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
 องคประกอบดานอาจารย เริ่มดําเนินการตั้งแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารย 
และผลลัพธที่เกิดกับอาจารย ใหพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี ้
 ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
 ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 
 ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้  
 การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑคุณสมบัติ
อาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก
อาจารยที่เหมาะสม โปรงใส นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว
เพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร        
ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย มีการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนา
คุณภาพอาจารย 
 ในรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย 
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน 

ทั้งหมด ท่ีทําใหหลักสูตรมีอาจารยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพ่ิมพูนความรูความสามารถของ
อาจารยเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

0 คะแนน  ไมมีระบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุงไมมีขอมูลหลักฐาน 
1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 
2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
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เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติ  ที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที่  4.2 คุณภาพอาจารย 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ
เพียงพอโดยทําใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปดใหบริการ และมีประสบการณที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง  
 ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย 
 - รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 - รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ 
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
 - จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงจากฐานขอมูล TCI 
และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
 
รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒปิริญญาเอก 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่ มีความรู
ความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย
ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสม
กับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคะแนนระหวาง     
0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =     
รอยละ 20 ขึ้นไป 
 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =    
รอยละ 60 ขึ้นไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =     
รอยละ 100 
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สูตรคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 
 
 
 
   2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
   คะแนนที่ได   =   
 
หมายเหต ุ
 คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑ           
การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับคุณวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที ่ 
บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ อ่ืนที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริม       
ใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ    
อยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังแกไขปญหา และพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5  
 
 หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
 ค า ร อยละของอาจารยประจํ าหลักสูตรที่ ดํ า ร งตํ าแหน งทางผู ช วยศาสตราจารย                 
รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 ค า ร อยละของอาจารยประจํ าหลักสูตรที่ ดํ า ร งตํ าแหน งทางผู ช วยศาสตราจารย                 
รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป 
 
 
 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 

รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 5 

รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ค า ร อยละของอาจารยประจํ าหลักสูตรที่ ดํ า ร งตํ าแหน งทางผู ช วยศาสตราจารย                 
รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100  
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
   คะแนนที่ได   =   
 
 

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
 ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําไดสรางสรรคขึ้น       
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องเปนผลงานที่มีคุณคา 
สมควร สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเซิงวิชาการและการแชงขันของประเทศ ผลงาน
ทางวิชาการอยูใน รูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือระดับ นานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงาน
ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนง  
ทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือ องคการระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือ    
ที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการ และผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว รวมทั้ง
งานสรางสรรคตางๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

 
เกณฑการประเมิน 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ที่กําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ที่กําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 

รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 5 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเตม็ 5 
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ที่กําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
สูตรการคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร   
ตามสูตร 

 
 

 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

        คะแนนที่ได  =   
 
 
กําหนดระดับ
คุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุม วิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร      ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทัว่ไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

 - ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60  - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยู          

ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การ ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม
อยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสตูร 

X 5 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสตูรท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 



 

48 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร : HUSOC LPRU   

 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

 - ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
 - ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว 
 - ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
 - ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไครับการจดทะเบียน 
 - ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต
ไมได   นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) และเมื่อ ไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสาร หรือสือ่อิเล็กทรอนิกสได 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี ้
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส online 
0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน            
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 

จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 
Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

หลั กสู ต ร ในระดั บปริญญา เอกถื อ ได ว า เ ป นหลั กสู ตรสู งสุ ด ของสถาบั นการศึ กษา  
เปนหลักสูตร ที่สําคัญและเนนการสรางองคความรูใหมเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น 
อาจารยประจําหลักสูตร ระดับปริญญาเอกจึงมีความสําคัญอยางมากตอหลักสูตรนั้นๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารยประจําหลักสูตร
ปริญญาเอก ที่ไดรับการอางอิง ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถใน
การทําวิจัย มีผลงานท่ี ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานขอมูล TCI และ Scopus 
และบทความ  ที่ตีพิมพไดรับการ อางอิง แสดงใหเห็นวามีการนําไปใชประโยชนและเปนฐานในการพัฒนา
งานวิจัยใหมๆ ใหมีความกาวหนามากชิ้น จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับการอางอิง
มากยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูที่ มีผลงานและไดรับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การคํานวณตัวบงชี้นี้ ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง ตั้งแตหนึ่งครั้งขึ้นไป 
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รวมทั้งการอางอิงตนเอง ที่เปนผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 
หรือระดับ นานาชาติ ตออาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรูปสัดสวนทั้งนี้ พิจารณา
ผลการดําเนินงาน5ป ยอนหลังตามปปฏิทิน ซึ่งนับรวมปที่ประเมิน 

 

เกณฑการประเมิน 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ที่กําหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ที่กําหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ที่กําหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1. อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  
    
           =  
 
2. แปลงคาที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

   คะแนนท่ีได  =   
 

ตัวอยางการหาอัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางองิตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
ถาอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีมีจํานวน 5 คน โดยอาจารยทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพบทความวิจัยหรือ Review article ใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ในป พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายใน ของ หลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในป ค.ศ. 2014) เปนดังนี ้

-  จํานวนบทความที่ตีพิมพของอาจารย ทั้ง 5 คนในฐานขอมูล Scopus ระหวาง ค.ศ. 2010 
-2014 เทากับ 15 บทความ และจํานวนบทความที่ตีพิมพในฐานขอมูลของ TCI เทากับ 5 บทความ 

-  ในจํานวน,นี้มีบทความ 8 บทความในฐานขอมูล Scopus ที่ไดรับการอางอิง อยางนอย 1 ครั้ง 
และมีบทความ 2 บทความที่ตีพิมพในฐานขอมูล TCI ไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง 

 
 
 

จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
X 5 อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 
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ดังนั้น อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  
 
       = 
 
 
        นําคะแนนมาคํานวณ     = 
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- การบริหารและการพัฒนาอาจารย ใหหมายถึง อาจารยประจําหลักสูตร(เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548)/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558)/ เทานั้น  

- กรณีผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ใหดูจากรายชื่อผูวิจัยที่
ปรากฏในสัญญาวาจาง  

- พิจารณาจากผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548)/
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558)/ ที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปการศึกษา
นั้นๆ โดยไมตองนาระยะเวลาในการประจาหลักสูตรมาพิจารณา  

- กรณีอาจารยประจําหลักสูตร(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548)/อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558)/ หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ใชอาจารย
ประจําหลักสูตร(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548)/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร(เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558)/ ชุดเดียวกัน การนับผลงานวิชาการสามารถนับไดทั้ง 2 หลักสูตร  

- กรณีผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําที่อยูคนละคณะ / สถาบัน ใหพิจารณาดังนี้  
- ในระดับหลักสูตรใหนับเปนผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร(เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ.2548)/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558)/ ตามที่
ทําหนาที่อาจารยประจําหลักสูตร  

- ในระดับคณะ ใหนับเปนผลงานของอาจารยประจําสังกัดคณะนั้น  
- ระดับสถาบัน ใหนับเปนผลงานเดียว แตถาอยูคนละสถาบันก็นับตามสถาบันที่สังกัด

ของทุกคน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง 
= 

8+2 
= 

10 
= 2.0 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 5 5 

2.0 
X 5 = 4.0 คะแนน 

2.5 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้  
 ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยท่ีมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวน
นักศึกษา ที่รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหาร
หลักสูตร 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นตอไปนี้ 

- การคงอยูของอาจารย 
- ความพึงพอใจของอาจารย 

 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

0 คะแนน  ไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน 
1 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง 
2 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงาน ครบทุกเรื่องตามคาํอธิบายในตัวบงชี ้
3 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงาน ครบทุกเรื่องตามคาํอธิบายในตัวบงชี ้

 มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ในบางเรื่อง 
4 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงาน ครบทุกเรื่องตามคาํอธิบายในตัวบงชี ้

 มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ในทุกเรื่อง 
5 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงาน ครบทุกเรื่องตามคาํอธิบายในตัวบงชี ้

 มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ในทุกเรื่อง 

 มีผลการดําเนินงานที่โดดเดน เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุม
เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายวาเปนผลการดําเนินงาน ที่โดดเดนอยางแทจริง 
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- ในการพิจารณาประเด็น ความพึงพอใจของอาจารย ใหพิจารณาความพึงพอใจของอาจารย
ประจําหลักสูตร(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548)ทั้ง 5 คน  หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) ทั้ง 5 คน ที่ไดทําหนาที่ประจําหลักสูตร เปนการประเมินความพึง
พอใจตอกระบวนการท่ีไดดาเนินการใหกับอาจารยตามกิจกรรมตางๆ ในตัวบงชี้ที ่4.1  
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- อัตราการคงอยูของอาจารยใหพิจารณาจากรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร(เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548) หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558)วามีการ
เปลี่ยนแปลงในแตละป ตั้งแตหลักสูตรใหม/ปรับปรุง ที่ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให
เปดดําเนินการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร :   HUSOC LPRU  53 
 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 
 แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหาร
จัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมี
บทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการ 3 ดานที่สําคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวาง
ระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผูเรียน ระบบประกันคุณภาพในการ
ดําเนินการหลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน เพ่ือใหสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ตัวบงชี้ในการประเมิน
ตองใหความสําคัญกับการกําหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมท้ังการวางระบบผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งตองเปนบุคคลที่มีความรู 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญและสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 
 การประกันคณุภาพหลักสูตรในองคประกอบนี้พิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี ้
 ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 
 ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้   
  แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับทราบจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับ
การจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ท่ีเนนนักศึกษาเปน
สําคัญ โดยสนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตอง
เนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง 
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี ้
  - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  - การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 
  ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และ
ความตองการของประเทศ 
 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

0 คะแนน  ไมมีระบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุงไมมีขอมูลหลักฐาน 
1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 
2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 
4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติ  ที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 
คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 
2559 
  - สาระรายงานวิชาในหลักสูตร  

การตีความกรณีหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานหรือไม ควรดูที่เนื้อหาสาระรายวิชาท่ีเปดสอนวาทันสมัย เหมาะสมกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม  
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ตัวบงชี้ที่ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
  หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่มอบหมาย
ใหสอนในวิชานั้นๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรู
จริง สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองใหความสําคัญกับการกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ     
การคนควาอิสระที่เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของนักศึกษา           
ใหนักศึกษาไดรับโอกาสและพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ
ตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทํา
วิทยานิพนธ การคนควาอิสระการสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศกึษา 
  กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมี
ความรูตามโครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม
จริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูได
ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได ผูสอนมีหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุน
การเรียนรู สําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหา
เปนฐาน เปนตน  
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
  - การกําหนดผูสอน 
  - การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)  
    การจัดการเรียนการสอน 
  - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  
    การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
  - การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให
สอดคลอง กับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 
  - การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
                     ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
  - การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการ
ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
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  ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ท่ีทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน        
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

0 คะแนน  ไมมีระบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุงไมมีขอมูลหลักฐาน 
1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 
2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
5 คะแนน  มรีะบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติ  ที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 
คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 

- ประเด็นการบูรณาการกับการบริการวชิาการทางสังคมไมจาเปนตองเปนโครงการเดียวกับที่อยูในแผนบริการ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แตใหดูเจตนารมณวาเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย  
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ตัวบงชี้ที่ 5.3  การประเมินผูเรียน 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
  การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือใหได
ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนําไปสูการพัฒนา    
การเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทําใหนักศึกษาสามารถประเมิน
ตนเองเปน และมีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู 
(assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่
คาดหวังของหลักสูตร (assessment for learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพ่ือจุดมุงหมายประการ
หลัง คือ เนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควร
สงเสริมใหมีการประเมินเพ่ือจุดมุงหมายสองประการแรกดวย ท้ังนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมิน
ตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และ
วิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ใหผลการประเมินที่สะทอน
ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real word) และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ 
(Feedback) ที่ทําใหนักศึกษาแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได ใหผลการประเมินที่สะทอน
ระดับความสามารถที่แทจริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองใหความสําคัญกับการ
วางระบบประเมินวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่มีคณุภาพดวย 
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเดน็ตอไปนี้ 
  - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
  - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 
  - การประเมินวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศกึษา 
  ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมดท่ีสะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยให
ผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

0 คะแนน  ไมมีระบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุงไมมีขอมูลหลักฐาน 
1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 
2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มผีลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติ  ที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที่ 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาต ิ

 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
  ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้             
การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7    
ที่หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผล
การดําเนินงานประจําปในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 
มีคาคะแนนเทากับ 0 มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่นะบุไวใน

แตละป 
มีคาคะแนนเทากับ 3.50 มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่นะบุไวในแตละป 
มีคาคะแนนเทากับ 4.00 มีการดําเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่นะบุไวในแต

ละป 
มีคาคะแนนเทากับ 4.50 มีการดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนนิงานที่นะบุไวในแต

ละป  
มีคาคะแนนเทากับ 4.75 มีการดําเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนนิงานที่นะบุไวในแต

ละป  
มีคาคะแนนเทากับ 5 มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่นะบุไวในแตละป  
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- คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได
กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติเพ่ิมเติมไวดังนี ้ 

  ขอ 2 ระบุวา “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษา
สามารถดําเนินการจัดทาระบบเก็บขอมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงเจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7”  
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    ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวา ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จานวน 12 ตัว
บงชี้ เปนเพียงแนวทางเทานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแตละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม 
ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปที่ระบุไวในหมวด 1 – 6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและ
วัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหวางที่
สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงชี้ใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงชี้เดิมกอนได หรือหากหลักสูตร
ใดมีความประสงคกําหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถกระทําได กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงชี้ใหม ใหนําเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรงุหลักสูตรคร้ังตอไป”  
  - ในประเด็นตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม TQF ขอ 8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน คาวา “อาจารยใหม” ใหหมายถึง อาจารยประจําหลักสูตร 
(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548) หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558) ที่เพิ่งยายเขามาอยูในหลักสูตรใหม แมวาจะเปนอาจารยเกาที่มาจากหลักสูตร / ภาควิชาอ่ืนก็ถือวาเปน
อาจารยใหม  
  - ในประเด็นตัวบงชี้ผลการดาเนินงานตาม TQF ขอ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปสุดทาย / 
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 กรณีหลักสูตรใหมที่ยังไมมี
บัณฑิตไมตองประเมินประเด็นนี้แตหากเปนหลักสูตรปรับปรุงตองประเมินประเด็นนี้ดวย  
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องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
 ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ซึ่งประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี 
ความพรอมดานการใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน 
หองสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบํารุงรักษาที่สงเสริม
สนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู      
ที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 
 องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะพิจารณาไดจาก 
 ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ตัวบงชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
  ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทาง
กายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี 
และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด 
หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่ง
สนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
  - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา 
                     หลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
  - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
  - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ 
                     สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
  ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน และสงผล
ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 
 
คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 
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ใหหลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนสําหรับหลักสูตรใหชัดเจน ไมตองพิจารณา       
สิ่งสนับสนุนทั่วไป เชน หองเรียน เครื่องฉาย LCD เปนตน  
 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

0 คะแนน  ไมมีระบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุงไมมีขอมูลหลักฐาน 
1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 
2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
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เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มกีารนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติ  ที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
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บทที่ 4  
นิยามศัพท 

 
การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน
องคกร   ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกร
สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให
องคกรมีความสามารถ   ในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ 

1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ   
สัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอด
ออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือ
การคดิเชิงวิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวมถายทอดไดโดยผานวิธี
ตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปน
ความรูแบบรูปธรรม  

 นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอื้ออาทร
ระหวางกันในที่ทํางาน 
 การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 

(1) การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 
(2) การเสาะหาความรูท่ีตองการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 
(4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 
(5) การนําประสบการณจากการทํางานและการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และสกัด“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงานและปรับปรุงเปน ชุดความรูที่

ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้น 
 โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของเปนทั้ง

ความรูที่ชัดแจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรูที่
ฝงลึกอยูในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งท่ีอยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และ
อยูในมือ และสวนอ่ืนๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทํา
รวมกันไมใชกิจกรรมที่ทําโดยคนเดียว 
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การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารสิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
หรือระดับคณะ และตองเปนผลงานที่ผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวม
เปนกรรมการพิจารณาดวย 
 
การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุง
องคกรของตนเพ่ือมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ 
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการ
ดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดยีวสมบูรณ 
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการความรวมมือ
ระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ       
(อยางนอย 5 ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน             
10 ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร             
ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร 
ไทย และเวียดนาม 
 
การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคณุวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคณุวุฒิที่มีผลงานเปนทียอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และมีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และ
รวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25  
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การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง  หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัย ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปน
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอย
กวารอยละ 25 
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นําเสนอใหกองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ตองเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และไดรับการตีพิมพซึ่ง
สามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะหา
ความรูใหม ตลอดจนการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหหรือ
ตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
 
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ที่มีความเปนนวัตกรรม 
โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือ
การพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิด
คุณคาทางสุนทรีย และคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน งาน
สรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ 
(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมทั้งการแสดง
รูปแบบตางๆ และ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ  
 
แนวปฏิบตัิท่ีด ีหมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหสถาบันประสบความสําเร็จ หรือสูความ
เปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปน
เอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 
 
ประสบการณดานการทําวิจัย  หมายถึง  มีประสบการณดานการทําวิจัยเปนผลสําเร็จมาแลว โดยมี
หลักฐานเปนผลงานนําเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีกรรมการ
ภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือผลงานที่เปนรูปเลมซึ่งนําเสนอแหลงทุนวิจัยหรือนําเสนอผู
วาจางในการทําวิจัยนั้นๆ และเปนผลงานที่แหลงทุนวิจัยหรือผูวาจางวิจัยไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ซึ่ง
เปนผลงานวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารยประจําหลักสูตร โดยใหรายงาน
ผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไวในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
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ใหรายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ กลาวคือ ระบุ
ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ปที่พิมพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน 
 
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก 
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ
ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Science Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบัน โดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนท่ีกําหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบันซึ่งตอง มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพ่ือวัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธโดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจําป 
 
แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอด
รับไปกับแผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการ
ดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่ง
จะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล 
จากนั้นจึงกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุน
ใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ
หนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการ
อ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการ
ดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิต ในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ
ทางการเงนิจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 
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แผนปฏิบัติการประจําป  หมายถึง  แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนที่
ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการ
หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้
ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลัก
หรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนิน
โครงการที่ชัดเจน 
 
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใชองค
ความรูหลายสาขาวิชา หลายศาสตร หรือ หลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชในการวิเคราะห วิจัยและ
สังเคราะหข้ึน เปนองคความรูใหมและพัฒนาเปนศาสตรใหมขึ้น 
 
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลาย      
อนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพื่อประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระทั่งผูเรียนสามารถ
พัฒนาความรู องคความรูเปนศาสตรใหมขึ้นหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน 
 ตัวอยางหลักสูตรที่เปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร) 
ภูมิศาสตรสารสนเทศ (ภูมิศาสตร+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร+
เคมี)  
 ตัวอยางหลักสูตรทีไ่มใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
 (ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ง
ที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 
 
พิชญพิจารณ (Peer Review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณซึ่งสามารถใหขอสังเกต และขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา 
 
ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบาง เพ่ือใหไดผลออกมา
ตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีอื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
และขอมูลปอนกลับซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดการ
องคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 
 
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการที่สัมพันธกับศาสตรท่ีเปด
สอนมิใชสัมพันธกับรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชา (Field of Education) 
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เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 
พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 
หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป 
(เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย หรือองคการกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภา
วิชาชีพ) 
 
หลักธรรมาภิบาล 1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ให
เปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียง
หลักธรรม  ทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง 
ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจาก
องคกรภายนอก เปนตน  
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้ 2 
 
 
 
 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงาน
ในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการ
จะตองมีทิศทางยุทธศาสตรและเปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน และ
ระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม
ใหองคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลา ใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

 
 

1 ดูเพิ่มเติม “คูมือนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด”ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
2 ดูเพิ่มเติม “คูมือการจัดระดับการกาํกบัดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภบิาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 

  (Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
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3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลา  ที่กําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความ
คาดหวังหรือความตองการของประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความ
หลากหลายและมีความแตกตาง  

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ และ
ผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหา
สาธารณะ 

5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมี
ขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดย
ประชาชนสามารถรูทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถ
ตรวจสอบได 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวม
เสนอปญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมใน
กระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและ
ภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยงานการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจ
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสราง
ความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ
บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูสวนได
สวนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติ และไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดย
ไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศกึษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ  

10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนได
สวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุม
บุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตอง
ไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ    โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวา
เปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
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อาจารย หมายถึง คณาจารยซึ่งจะมีตําแหนงทางวิชาการที่ประกอบดวย อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
 
  อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและ
การวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทํา
การ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548)  
 สําหรับอาจารยท่ีสถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมี  
สัญญาจางที่มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุ
หนาที่ ภาระงาน ใหชัดเจนไมนอยกวาหนาที่ของอาจารยประจําตามที่กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ.2548 
 
 อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําเต็มเวลาที่มีภาระหนาที่ในการบริหาร
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงาน
ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศกึษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา
ที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน และทุกคนเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 
ยกเวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได หรือเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับ
หลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 
กุมภาพันธ 2549) ท้ังนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดมากที่สุดเพียง 2 
หลักสูตรเทานั้น 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการ
นําเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย โดยนําเสนอตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ 
และเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 
 
      “อาจารยประจํา” หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหนาที่รับผิดชอบตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา  
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          สําหรับอาจารยประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตั้งแตเกณฑมาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช ตองมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 
 
         “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรที่อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาวิชาของหลักสตูร 
 
        “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนพหุ
วิทยาการ หรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน 2 คน 
 

“อาจารยพิเศษ” หมายถึง ผูสอนที่ไมใชอาจารยประจํา 
 

 การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยท่ีบรรจุ
ใหมในปที่ประเมิน ดังนี ้
 9-12 เดือน     คิดเปน 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน  คิดเปน 0.5 คน 
 นอยกวา 6 เดือน   ไมสามารถนํามานับได 
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2557 

9  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานคณุวฒิุระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร พ.ศ. 
2557 

10  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานคณุวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบดั พ.ศ. 
2556 

11  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานคณุวุฒริะดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบดั พ.ศ. 
2556 

12  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานคณุวุฒริะดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 
2555 

13  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานคณุวุฒริะดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทยแผนไทย
ประยุกต พ.ศ. 2554 

14  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานคณุวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
พ.ศ. 2554 

15  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานคณุวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร พ.ศ. 2554 

16  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานคณุวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 
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ที ่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

17  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานคณุวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา
ศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5 ป) 

18  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานคณุวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 

19  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานคณุวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

20  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานคณุวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขาวิชาการทองเท่ียวและการ
โรงแรม พ.ศ. 2553 

21  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานคณุวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขาโลจิสติกส พ.ศ. 2552 

22  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานคณุวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2552 

23  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานคณุวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 

หมายเหต ุ: สามารถดาวนขอมูลปจจุบันไดท่ี  
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php 
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ภาคผนวกท่ี 2 แนวทางการประเมินตัวบงชี้ระดับหลักสูตร 
 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 3.1 
การรับนักศึกษา 

1 การกําหนดเปาหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงถึงความตองการของตลาดแรงงานและสภาพความ
พรอมของอาจารยประจําที่มีอยู (ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ) 

2 เกณฑการรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปด
สอนและสอดคลองกับระดับหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและ
หลักสูตรผลลัพธ การเรียนรูที่ กําหนดในหลักสูตร (เชน GPA ความรูพื้นฐานในสาขา
ภาษาตางประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ ฯลฯ) 

3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือก  มีความเหมาะสม เชื่อถือได โปรงใส เปดเผยและเปนธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเขาเรียน 

4 นักศึกษาที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีหลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จําเปนตอการเรียน       
ในหลักสูตร ใฝรู ใฝเรียน มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กําหนดในประกาศรับและมีการรับเขา
ศึกษา  แบบมีเงื่อนไข นักศึกษาไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจน
มีคุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันต่ํา เพ่ือใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จการศกึษา 

6 การกําหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวาคุณสมบัติ     
ของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษาตางประเทศ
และคุณสมบัติพื้นฐานที่นําไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเขมงวดเพ่ือใหไดนักศึกษาที่มีศักยภาพในการ
เรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนักศึกษาที่รับเขาตอผูสมัคร) 

 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 3.2 
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการแนะแนวแกนักศึกษา 
1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกํากับใหจํานวนตออาจารยท่ี

ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
3 การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคาํนึงถึงความตองการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาในกลุมอาจารยผูสอนเพ่ือ

การพัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จดุแข็ง จุดออน) 
5 อาจารยท่ีปรึกษาใหความชวยเหลือนักศึกษาทีมีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือ

ดานอ่ืนๆ  
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6 การจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา (มีขอมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคนัหรือสําเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

7 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาใหคําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการให

คําปรึกษาการทําวิทยานิพนธที่เพียงพอ 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบริการแกนักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุก

ประเภทกิจกรรม 
10 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่

สนองความตองการของนักศึกษา 
11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ

เปนพลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตองชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ICT 

literacy , scientific literacy , health literacy , life skill , career skills 
14 การเปดโอกาสใหนักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
15 การสนับสนุนทุนการศกึษา ชวยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศกึษาจํากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนักศึกษาไดรับการ

พัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 
17 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting Professors ที่มา

ชวยสอนหรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ใน
ตางประเทศ 

 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 3.3 
1 อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 
2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา 
4 บัณฑิตศกึษา นักศึกษามีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพ

การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร :   HUSOC LPRU  79 
 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 4.1 
ระบบการรับอาจารยใหม 
1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนา

อาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถ
สงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารยประจําหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจํานวนที่
ไมต่ํากวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย 
4 สถาบันตองมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทาง

วิชาการตามเปาหมายที่กําหนด 
5 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาวดาน

อัตรากําลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารย
ประจําหลักสูตร       โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพให
คงอยูกับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย 
แผนอัตรากําลัง แผนการสรรหา และรับอาจารยใหม แผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหนงทดแทน
กรณีลาไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตามบริบท 

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนด สถาบัน
จะตองมีวิธีการบริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนขอจํากัดอยางเปนระบบ  

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารยขาดแคลน กรณีมี
อาจารยสมดุลกับภาระงาน เพ่ือใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหารความเสี่ยง ดานจรรยาบรรณ
ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9 การกําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน 
10 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 
11 ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 
13 ระบบในการเลิกจางและเกษียณอายุอยางชัดเจน 
14 ระบบการยกยองและธํารงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 
ระบบการสงเสริมและพฒันาอาจารย 
15 สถาบันใหโอกาสอาจารยทุกคนในการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง 
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ี

สูงข้ึนเพ่ือสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 
17 การควบคุม กํากับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
18 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 
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19 การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยที่มีการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน) 

20 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการ
สอนของอาจารย 

21 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยใน
สาขา/หลักสูตร 

22 บัณฑิตศึกษา ใหความสําคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวา
กําลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถ
ดานการวิจัยนอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 4.3 
ผลที่เกิดกับอาจารย 
1 อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 
2 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 
3 จํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1 หลักสูตรมีการกําหนดสาระทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ

ผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2 เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมให

นักศึกษาไดเรียน 
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและ

ความตองการของผูใชบัณฑิต 
4 คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุม

กวางขวางครบถวนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยง 
สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

5 เนื้อหาที่กําหนดในรายวิชาไมมีความซ้ําซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกัน เหมาะสมกับ
ระดับการศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กําหนดในรายวิชาและหลักสูตร 
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถวน 
8 การเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 

9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรเพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จไดทันตามเวลาที่กําหนด
ในหลักสูตร 
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10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน 

11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือ
การศึกษาทางไกลมีการควบคุมใหนักศึกษาไดเนื้อหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
12 การจัดรายวิชาเนนเนื้อหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชา

การศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนักศึกษาออกสูโลกแหงการดํารงชีวิต 
13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสําคัญกับการเทียบวิชาโอนท่ีตองมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่

กําหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาที่เนนความรู ทฤษฎีในสาขาวิชาที่เก่ียวของที่มีความซับซอน มีจุดเนน 
15 การควบคุมกํากับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความ

ตองการของสังคม 
16 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และสอดคลอง

กับระดับของหลักสูตร 
17 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซึ้งและใหองคความรูใหมมากกวา

ระดับปริญญาโท 
 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 5.2 
การวางระบบผูสอน 
1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน 

(คํานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทํางาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 
2 หลักสูตรกําหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนที่มีความชํานาญหลากหลาย เพ่ือใหมีโอกาส

ไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละ
หลักสูตร นักศึกษาควรไดเรียนการอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

3 มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยใน
ดานเนื้อหากิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การกํากับใหอาจารยทุกคนตองมีการทําประมวลผลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
แจกนักศึกษาและมีการกํากับใหดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่
มีคุณสมบัติ  ที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่
ปรึกษาเทาเทียมกัน 

6 หากมีการกําหนดใหมี TA , RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคําแนะนํา และการปรับปรุง
พัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
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7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติดานความรู ประสบการณ เวลาในการ
ใหคําปรึกษา และการพัฒนานักศึกษา 

8 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาที่
เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเชี่ยวชาญในหัวขอวิจัยท่ี
ควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเปนไปตามหลักเกณฑท่ี สกอ. 
กําหนด 

10 มีการกํากับใหอาจารยพิเศษที่มาทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง 
กระบวนการเรียนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 
12 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา 
13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎี และการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา (เชน ความรูพื้นฐานที่จําเปนตอง

มีกอนเขาโปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพ่ือเพิ่มประสบการณการ

เรียนรู/การทํางาน/การประกอบอาชีพ 
16 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการ

สื่อสารการพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง 
เชน การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือขายสังคม Online learning)  

17 การเตรียมความพรอมดานการทํางาน/การประกอบอาชีพ(กลไกการชวยเหลือดานการหางานทาํ/การ
เผยแพรผลงาน) 

18 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคณุวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศกึษาดูงาน 
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 
20 การใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมความรูและทักษะการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเชน online 

learning  
21 การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยที่มีการทํา

วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน) 
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน

ของอาจารย 
23 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยใน

สาขา/หลักสูตร 
24 การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
25 การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอ
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การเรียนรูของนักศึกษา 
26 การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 
27 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอ

การเรียนรูของนักศึกษา 
28 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ 

(ถามี) 
29 ระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารยท่ีปรึกษา 

(ถามี) 
30 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
31 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
32 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยเฉพาะการ

สอนที่เนนปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
33 มีระบบกํากับการทํางานของอาจารยผูสอนที่เอื้อประโยชนตอนักศึกษาเต็มที่ ใหความสําคัญกับ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตามจรรยาบรรณของ
อาจารย 

34 มีระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนักศึกษา เพ่ือให
นักศึกษาสําเร็จการศกึษาไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด 

35 หัวของานวิจัยของนักศึกษาสอดคลองหรือสัมพันธกับความเชี่ยวชาญของอาจารยที่ปรึกษา 
36 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคนอยางนอย

หนึ่งครั้งตอภาคการศกึษา 
37 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนที่เก่ียวของและนักศึกษาสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก 
38 มีการใหความรูและระดับชั้นความสําคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม

ฐานขอมูลท่ี สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัติหรืออนุสิทธิบัตร 
39 มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปญหาของวารสาร

ที่ไมมีคุณภาพ 
40 การชี้แนะแหลงทุนสนับสุนการทําวิทยานิพนธและสงเสริมใหนักศึกษาจัดทําขอเสนอโครงการที่มี

โอกาสไดรับทุนสนับสนุน 
41 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting Professors ที่มา

ชวยสอนหรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ใน
ตางประเทศ 

แนวทางในการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 5.3 
1 การกําหนดเกณฑการประเมินใหนักศึกษามีสวนรวม 
2 น้ําหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ 

สัมมนา ฯลฯ) 
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3 การประเมินผลการเรียนรูโดยใชการประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีหลากหลาย เชน 
ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงใน
การประกอบอาชีพ) 

4 การกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินสักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ
การเรียนรู 

5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนักศึกษา 
(มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหมๆ เสมอ มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือ
เครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงได เครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถ
ในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทํางาน) 

6 การควบคุมประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 
7 การตัดเกรดและแจงใหนักศึกษารับรูชัดเจน (กําหนดเกณฑการประเมินการตัดเกรดชัดเจน 

สอดคลองกับที่เกณฑที่นักศึกษามีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือที่มา
ของคะแนนที่ใชในการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของ
นักศึกษาและลักษณะของรายวิชา) 

8 การสงเสริมการสอบ exit exam ตามกรอบมาตรฐาน TQF  
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ.6 

และ มคอ.7 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
10 การกําหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบ

ปองกันชัดเจน 
11 ขอมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปรงใส ตรวจสอบและสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ สาร

นิพนธได 
12 วิทยานิพนธที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยท่ีสะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการ

ออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานที่มีคุณภาพ มีกาเผยแพรในรูปแบบ/วารสาร
ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

 
 
 
 
 

แนวทางในการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 6.1 
1 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมดานการเรียนรู) 
2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เชน หองสุมด ฐานขอมูลทรัพยากร

การเรียนรู วารสารวิชาการเพ่ือการสืบคน ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 
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3 การจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา หรือ
ทํางานรวมกัน 

4 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
5 สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและ

นักศึกษาสามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
6 การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการตอเมื่อสถาบันมรความพรอมและกําหนดความ

คาดหวังสูงกวาขอกําหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปนสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรูและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการสืบคน และการเรียนรูตองมี
มากกวาขอกําหนดท่ีพึงมีของหลักสูตรปริญญาตร ี

7 มีการจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษาเพ่ือทําวิจัย 
8 มีหองทํางานวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) เพ่ือใหนักศึกษาเขาใชไดสะดวกในการทําวิจัย 
9 มีอุปกรณและเครื่องมือพ้ืนฐานที่จําเปนและเหมาะสมในการทําวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 3 รายชื่อวารสารทางวิชาการที่เปนไปตามเกณฑที่ กพอ. กําหนด 
 
  วารสารทางวิชาการที่เปนไปตามหลักเกณฑที่ กกอ. กําหนด ไดแก วารสารท่ีมีชื่ออยูใน
ฐานขอมูลท่ีเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังตอไปนี้ 



 

86 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร : HUSOC LPRU   

  
 

 

 
1. ฐานขอมูลระดับนานาชาต ิ
- Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) (select ebscohost and 

then academic search premier)  
- Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
- BIOSIS (http://www.biosis.org) 
- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
- EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) (select ebscohost and then 

H.W.Wilson) 
- Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
- INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
- MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
- PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 
- Scopus (http://www.info.scopus.com) 
- Social Science Research Network 
(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
- Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
 
2. ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแก ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation 

Index -- TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 

หมายเหต ุกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานขอมูล กกอ. จะไดมีการประกาศเพ่ิมเติมตอไป 
 

ภาคผนวกที่ 4 ขอมูลหลักสูตรในการรับการประเมิน ประจําปการศึกษา 2560 
 

1) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 มีจํานวน 7 หลักสูตรดังนี ้
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1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558)  

 ประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.2548 ตั้งแตปการศึกษา 2559 ถึงป
การศกึษา 2563 

1.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง
และชนบท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 ประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.2548 ตั้งแตปการศึกษา 2554 ถึง              
จนกวานักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา  

1.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) 

 ประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.2548 ตั้งแตปการศึกษา 2557 ถึงป
การศกึษา 2562 

1.4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) 

 ประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.2548 ตั้งแตปการศึกษา 2558 ถึง ป
การศกึษา 2563  

1.5 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) 

 ประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.2548 ตั้งแตปการศึกษา 2559 ถึงป
การศกึษา 2563 

1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

 ประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.2548 ตั้งแตปการศึกษา 2556 ถึง ป
การศกึษา 2560 

1.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 ประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.2548 ตั้งแตปการศึกษา 2559 ถึง ป
การศกึษา 2563 

 

2) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 มีจํานวน 7 หลักสูตรดังนี ้
2.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2560) 

 ประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.2558 ตั้งแตปการศึกษา 2560 ถึง              
ปการศึกษา 2564 
 
 

2.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 ประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.2558 ตั้งแตปการศึกษา 2560 ถึง              
ปการศึกษา 2564 

2.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
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 ประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.2558 ตั้งแตปการศึกษา 2560 ถึง              
ปการศึกษา 2564 

2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 ประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.2558 ตั้งแตปการศึกษา 2560 ถึง              
ปการศึกษา 2564 

2.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ ส่ือสารสําหรับชาว
ตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 ประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.2558 ตั้งแตปการศึกษา 2560 ถึง              
ปการศึกษา 2564 

2.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 ประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.2558 ตั้งแตปการศึกษา 2560 ถึง              
ปการศึกษา 2564 

2.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 ประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.2558 ตั้งแตปการศึกษา 2560 ถึง              
ปการศึกษา 2564 

 
 

3) หลักสูตรที่จะตองใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เฉพาะ
สาขาวิชา (มคอ.1)  
3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) 
3.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) 
3.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
3.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2560) 
3.5 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
3.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
3.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
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ภาคผนวกที่ 5 ขัน้ตอนการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ระดับหลักสูตร (มคอ.7) 

         

ผูรับผิดชอบ การดําเนินงาน ระยะเวลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ปรับแกหรือเพ่ิมเติมขอมูล 

           ขอมูลครบถวน 
 

 

 

 

 

    ปรับแกหรือเพิ่มเติมขอมูล 

 

    ขอมูลครบถวน 

 

 

 

ปรับแกหรือเพิ่มเติมขอมูล 

    ขอมูลครบถวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําบันทกึเชญิอาจารยประจําหลักสตูรประชุม เพ่ือชี้แจงแบบฟอรม 

การเขียนรายงาน ตามตัวบงชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศกึษา 
 

1 ครั้ง 

ประชุมเพื่อชี้แจงแบบฟอรมการเขียนรายงาน ตามตวับงชี้ สกอ.

ระดับหลักสูตร 

ทําบันทกึขอความ แจงกําหนดสง รายงานผลการดําเนนิงานหลกัสูตร 

ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วันหลังปดภาคการศกึษา 

1 ครั้ง  

2 วัน 

สงรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ระดับหลกัสูตร (มคอ.7)  

พรอมลงชื่ออาจารยประจาํหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรทุกคน มายังคณะ 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศกึษา 
 

อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตาม

กําหนด

ระยะเวลา 

รองคณบด/ีผูชวยคณบดี 

ที่รับผิดชอบดานประกันคุณภาพ 

สิ้นสุด 

กลั่นกรองขอมูลเบื้องตนในรายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตร ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ตามองคประกอบและ

ตัวชี้วดัที่กําหนด 

รวบรวมรายงานผลการดาํเนินงานหลักสูตร ระดับหลักสูตร  

(มคอ.7)  เสนอรองคณบดีฝายวิชาการพิจารณาและ  

ลงนามในรายงาน 

อยางนอย 

1 วัน 

อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศกึษา 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศกึษา 
 

อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รวบรวมรายงานผลการดาํเนินงานหลักสูตร ระดับหลักสูตร (มคอ.

7)  เสนอคณบดีพิจารณาและลงนามในรายงาน 

จัดทําบันทึกขอความพรอมแนบรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร 

ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ทุกหลักสูตร เสนอตออธิการบดี  

อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อยางนอย 

1 วัน 

อยางนอย 

1 วัน 

อยางนอย 

1 วัน 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศกึษา 
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ภาคผนวกที่ 6 ขั้นตอนการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
 

ผูรับผิดชอบ การดําเนินงาน ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอรายชือผู้ประเมินคณุภาพภายในระดบัหลกัสตูร 
 ตอ่คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน และจดัสง่ให้

หลกัสตูรพิจารณา 

1 วนั 

จัดทําหนังสือเชิญเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร/พรอมแนบแบบตอบรับ 

ทําบันทกึขอความแจงรายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึ

ภายในของหลักสูตร ไปยังงานประกนัคุณภาพการศกึษา กองนโยบาย

และแผน เพ่ือดําเนนิการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

 

1 วนั 

2 วัน 

จัดทําบันทกึขอความแจงกําหนดการประเมนิไปยงัหลักสูตร เพ่ือเตรียม

ความพรอมรับการประเมินประจําปการศึกษา  

 

ทําหนังสือแจงคณะกรรมการตรวจประเมินพรอมแจง

กําหนดการ 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

1 วนั 

1 วนั 

จัดเตรียมเอกสารเพ่ือสนับสนนุการประเมนิคุณภาพ 

การศกึษาภายในระดับหลักสูตร 
- ขอมูลนกัศึกษาแยกตามสาขาวิชา  - ขอมลูบัณฑิตจบการศกึษา  - 

รายงานการประเมนิความพึงพอใจตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับหลักสตูร  - 

คูมือการประกนัคุณภาพการศกึษาระดับหลกัสูตร  - กําหนดการ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร 

1 วนั 

รองคณบด/ีผูชวยคณบดี 

ที่รับผิดชอบดานประกันคุณภาพ 

รวบรวมรายช่ือผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่ขึน้บัญชีตาม

เกณฑที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) กําหนด 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 
1 วนั 

อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เสนอชื่อคณะกรรมการประกันคณุภาพการศกึภายในของ

หลกัสูตรมายังคณะ 

1 วนั 
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จัดเตรียมความพรอมรับการประเมิน 

- ทําบันทกึแจงผูบริหาร ประธานสาขา อาจารยและผูเกีย่วของ เขารวมรับการประเมิน 
- ประสานงาน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารย นกัศึกษา เพื่อเขารับการสัมภาษณ (กรณทีี่กรรมการประสานงานขอใหเขารับ

การสัมภาษณ) 
- จองหองสาํหรับรับการประเมิน หองสัมภาษณ และหองประชุมคณะกรรมการฯ 
- ประสานงานอาหาร เคร่ืองดื่ม สําหรับคณะกรรมการประเมินและผูรับการประเมิน 
- จัดเตรียมใบเซน็ชื่อคณะกรรมการประเมิน/ผูรับการประเมิน/ผูเก่ียวของ 
- ประสานงานกับงานประกันคุณภาพการศกึษา กองนโยบายและแผน 

กลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร 

รับการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายในประจําป 

รับฟงผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน โดยวาจา     

และสิ้นสุดการประเมิน 

รวบรวมปญหาการประเมินทุกหลักสูตร เพื่อวิเคราะหและสังเคราะห

ประเด็นขอเสนอแนะและปญหาที่เกิดจากการประเมินระดับหลักสูตร 

คณบดีหรือรองคณบดีหรือผูชวย

คณบดี 

ที่รับผิดชอบดานประกัน

ทําบันทกึขอความแจงผลจากที่ประชุม เกี่ยวกับขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนาการประกนัคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร 

รายงานผลการประเมินและรายงานผลการวิเคราะหและ

สังเคราะหประเด็นขอเสนอแนะและปญหาที่เกิดจากการ

ประเมินระดับหลักสูตร ตอคณะกรรมการประจําคณะ 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร

หรืออาจารย์ประจําหลกัสตูร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศกึษาระดับหลักสูตร 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดหีรือผูชวย

คณบดี ที่รบัผิดชอบดาน

ประกันคณุภาพฯ 

สิ้นสุด 

กรอกรายงาน มคอ. 7 ขอมูลในระบบ CE QA Online ของ สกอ. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือ

อาจารยประจําหลักสูตร 

กอนการรับประเมนิ 

อยางนอย 7 วนั 

 

 

 

 

ตามกําหนดการ

ประเมนิของหลักสูตร 

หลังประเมนิ  

อยางนอย 15 วนั 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศกึษา 

B 



 

92 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร : HUSOC LPRU   

  
 

 

คําอธิบายเพิ่มเติมจากการดําเนินงานตามขั้นตอน มีดังนี ้

 1) ในกรณีที่ตองการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม  

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตรกําหนดไวดังนี ้

  - ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย 3 คน โดยเกินกวาครึ่งหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบันและอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

  - ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

 2) คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของแตละระดับ

การศกึษา เปนดังนี้ 

  - ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 

  - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป 

  - ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ระดับศาสตราจารยข้ึนไป 

 

 

 


