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 คูมือแนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใช เปนแนวทางในการประเมินตนเองหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแกน และเพื่อเปนการสรางความรูความเขาใจของรายละเอียดของเกณฑการประเมินคุณภาพ

ภายในตามแนวทางของคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สําหรับรายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินคุณภาพในคูมือนี้  ผูจัดทําใชเน้ือหาของตัวชี้วัดและเกณฑ

การประเมินตามคูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 คูมือฉบับนี้ไดมีการ

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2562 เรื่อง

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  (เกณฑการประเมินใน

องคประกอบท่ี 4 ขอ 4.2 ผลงานวิชาการ) การสรุปตัวอยางการกําหนดตัวชี้วัดเชิงประมาณและเชิงคุณภาพของ

ตัวช้ีวัดกระบวนการ รวมท้ังไดรวบรวมขอมูลแนวปฏิบัติที่ดีและเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหเกิดประโยชนใน

การบริหารจัดการหลักสูตรใหมีคุณภาพและสามารถเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพในลําดับตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

สารบัญ 
 หนา 

บทท่ี 1 การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 

1.1 ความเปนมา 1 

1.2 ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 4 

1.3 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 5 

1.4 มาตรฐาน ตัวช้ีวัดและเกณฑประเมินคุณภาพ 5 

1.5 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 

1.6 การเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ (TQR: Thai Qualifications Register) 8 

1.7 การแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในเพ่ือเผยแพรหลักสูตร 

ท่ีมีคุณภาพ (TQR: Thai Qualifications Register) 

11 

1.8 แผนภาพข้ันตอนการเผยแพรหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพของคณะกรรรมการการ

อุดมศึกษา 

12 

1.9 การดําเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรที่ไดรับการเผยแพรหลักสูตร 

ท่ีมีคุณภาพ (TQR) แลว 

13 

1.10 การแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

ของคณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

13 

1.11 ระบบการประกันคุณภาพท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา 

ใหความเห็นชอบแลวและสามารถเทียบเคียงได 

14 

บทท่ี 2 นิยามศัพท 15 

2.1 นิยามศัพท 15 

2.2 นิยามตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 20 

2.3 การนับรอบระยเวลาการประเมินตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 22 

บทท่ี 3 องคประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 24 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 27 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

30 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 31 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท 33 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 36 

  



 

 

 

สารบัญ (ตอ) 
 หนา 

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 38 

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 39 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 41 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 51 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 63 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน 80 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  95 

บทท่ี 4 การวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพภายใน 98 

ภาคผนวก 101 

1. ตารางสรุปเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษา 

103 

2. ตารางสรุปเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษา 

108 

3. ตัวอยางการกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของกระบวนการ  111 

4. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) 118 

5. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ 

และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

122 

6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 127 

7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับ

ปริญญาตรี 

131 

8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

142 

9. แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 156 

10. ประกาศ ก.พ.อ.เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตาํแหนง 

 ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 

164 

11. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลกัษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 178 

12. ประกาศ  ก.พ.อ. พ.ศ. 2562 เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ  

203 
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บทท่ี 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

1.1 ความเปนมา 
                    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา                    

ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2557 เห็นสมควรใหกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                            

3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  (ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557) โดยมี

องคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ  4  ดานของมหาวิทยาลัย และเพิ่มเติมดานอ่ืนๆ ที่จําเปน

สําหรับการพัฒนา ตัวชี้วัดและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย

ดําเนินการไปพรอมกัน สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบไดแก   

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต   

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา   

องคประกอบท่ี 4 อาจารย   

องคประกอบท่ี 5 หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู   
 

ตารางสรุปตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

องคประกอบ ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน 

1. การกํากับ

มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่

กําหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร  พ.ศ. 2558 

ปริญญาตร ีเกณฑ 5 ขอ 

บัณฑติศึกษา เกณฑ 10 ขอ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เกณฑ 5 ขอ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เกณฑ 5 ขอ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒิุระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย) 

2.2 การไดงานทํา หรือ

ผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หรือ ประกอบอาชีพ

อิสระ 

- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ หรือ

เผยแพร 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน 

 

3. นักศึกษา 3.1 การรบันักศกึษา - การรบันักศกึษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.2 การสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษา 

-การควบคุมการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี

- การควบคมุดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ

เรยีนรูในศตวรรษท่ี 21  

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยูของนักศึกษา 

- อัตราการสําเรจ็การศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรยีนของ

นักศึกษา 

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนา

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-การบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-การสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

- รอยละอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 

- รอยละอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ 

- ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 

Scopus ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

5. หลักสูตร  

การเรียนการสอน  

การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ ใชในการ

พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน

ศาสตรสาขาน้ันๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน 

5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

- การพิจารณากําหนดผูสอน 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ         

มคอ.4 

- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตร ี

- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตร ี

- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผูเรียน - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ 

ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑติศึกษา 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

6. สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย

โดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใหมี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสม

ตอการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6 องคประกอบ 14  ตัวชี้วัด (นับรวมองคประกอบท่ี1) 

  ท่ีมา : คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
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1.2 ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา  

ภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑติ การวิจัย การใหบรกิารทางวิชาการแก

สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมการดําเนินการตามภารกิจ ทั้ง 4 ประการดังกลาว  มีความสําคัญอยางยิ่งตอ

การพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบัน มีปจจัยภายในและภายนอกหลายประการท่ีทําใหการประกัน

คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการปจจัยดังกลาวคือ 

1) คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโนมแตกตางกันมากขึ้นซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแก

สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาขามพรมแดนและการ

เคล่ือนยายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค

อาเซียน ซึ่งท้ังสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) มหาวิทยาลัยจะตองสรางความม่ันใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาค

การผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 

4) มหาวิทยาลัยจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย                

ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (participation) 

มีความโปรงใส (transparency) และมีความรบัผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหสถานศึกษา    

ทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทํา

หนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 เพ่ือเปนกลไก

กํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงานโดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษา

จะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐาน             

การอุดมศกึษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 

2554 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุมมหาวิทยาลัย               

4 กลุม 

10) กระทรวงศึกษาธิการประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

และแนวทางการบริหารเกณฑ 
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1.3 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรวมกับตนสังกัดจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1) เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศนและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน โดยระบบ

ดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. และเปนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน 

ระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตระดับหลักสูตร คณะวิชา หรือหนวยงานเทียบเทาและ

มหาวิทยาลัย 

3) ศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนดขึ้นโดยวเิคราะหเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในองคประกอบคุณภาพตางๆวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 

4) เพ่ือใหหลักสูตร คณะวิชา หรือหนวยงานเทียบเทา และมหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู

การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคณุภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค 

(goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเอง 

5) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอนจุดแข็งจุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนา การดําเนินงานเพื่อ

นําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเน่ือง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย 

6) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวามหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิต

ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

7) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เก่ียวของ มีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการ

สงเสรมิสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

 

1.4 มาตรฐาน ตัวชี้วัดและเกณฑประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานที่เปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คือ มาตรฐานการอุดมศึกษาในขณะเดียวกัน

มหาวิทยาลัยตางๆ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของอีกมาก เชน เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มาตรฐานมหาวิทยาลัยมาตรฐานเพื่อการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน 

กําหนดตัวชี้วัดเปน 2 ประเภท คือตัวชีว้ัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ดังนี ้

1) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมิน ตัวชี้วัดเปน 5 ระดับ                  

มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจํานวนขอและระบุวา ผลการดําเนินงานไดก่ีขอไดคะแนน

เทาใด กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ หรือ ดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0  คะแนน และการประเมินโดย

กําหนดการใหคะแนนตามที่ไดคณะหรือมหาวิทยาลัยดําเนินการ และกรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผล

การดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยูระหวาง 0-5 
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2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 

โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉล่ีย) เปน

คะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยท่ีแตละตัวช้ีวัดจะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนนเตม็ 5 ไว 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไดกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยตางๆ นําไปใชเปนแนวทาง (Guideline) ในการจัดทําระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของแตละมหาวิทยาลัยตามความสมัครใจภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหาร

จัดการ ไดแก (1) พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจดานการวิจัย (3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ (4) พันธกิจ

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ สําหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเนนพันธกิจ    

ในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจดานอื่นๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปนตัวชี้วัดในระดับคณะ

และมหาวิทยาลัยจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการไดทั้งหมดซึ่งสามารถชี้วัด

คุณลักษณะ ท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับพันธกิจเหลานั้นได

ทั้งหมดในบทท่ี 4 ถึงบทที่ 6 ของคูมือฉบับนี้ จึงไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือใหมหาวิทยาลัย

นําไปเปนกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัย การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมิน

คุณภาพเพื่อใหสามารถสงเสริมสนับสนุนกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษา

อยางมีคุณภาพและตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเปนเร่ืองเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในเนนท่ีปจจัยนําเขา และกระบวนการ ซึ่งภายใตตัวชี้วัดท่ีเปนกระบวนการใหสามารถสะทอน

ผลลัพธของการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวดวย  (คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา     

พ.ศ.2557) 
 

1.5 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนจึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do)                              

การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนาน้ีมาใชเปน

ขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเร่ิมปการศึกษา 

D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดาํเนินงานตั้งแตตนปการศกึษาจนถึงสิ้นปการศึกษา คือ เดือนที่ 1-

เดือนท่ี 12 ของปการศึกษา  

C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ระหวางปการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
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วางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้ง

งบประมาณปถัดไป หรอืจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 

 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไว ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 

2) มหาวิทยาลัยเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวชี้วัดท่ีไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online และใหมีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกปท้ังระดับหลักสูตร คณะวิชา และมหาวิทยาลัย 

3) หลักสูตรเตรยีมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรผาน

ระบบ CHE QA Online 

4) คณะ หรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ 

5) คณะ หรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยนัผลการประเมิน 

หลักสูตรที่ไดประเมินไปแลว 

6) มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินระดับหลักสูตรผลการประเมินระดับคณะวิชามาจัดทํารายงานการประเมิน 

ตนเองระดับมหาวิทยาลัย  รวมทั้งใชเปนสวนหน่ึงของการรายงานประเมินตนเองดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 

7) มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คณะวิชา พรอมนําผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในปการศึกษาถัดไป 

8) ผูบริหารมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน                  

ทีม่หาวิทยาลัยแตงตั้ง (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน 

แผนปฏิบัติการประจําป และแผนกลยุทธ 

9) สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online ภายใน 

120 วัน นับจากสิ้นปการศกึษา 

มหาวิทยาลัยตองมีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและเกณฑการประกันคุณภาพภายในทุกปการศึกษา                

ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามลําดับ โดยมหาวิทยาลัยเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน 

และสงผลการประเมินใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ                      

(CHE QA Online) ทั้งน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตร

หากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกันเชนหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

สําหรับแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยตองดําเนินการเปนประจําทุก

ป คือ หลักสูตรสามารถแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร หรือผูประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของมหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิที่ข้ึนทะเบียนของ สกอ. และเปนคนกาวทันความทันสมัยของหลักสูตรมา

ประเมินหลักสูตร และรายงานผานระบบ CHE QA Online 
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1.6  การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR: Thai Qualifications Register) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดส ง เสริมใหหลักสูตรมีการ เผยแพรหลักสูตร ท่ีมีคุณภาพ                        

(TQR:Thai Qualifications Register) เพ่ือใหสาธารณชนรับรูวาหลักสูตรมีการจัดการศึกษาไดคุณภาพและเปนไปตาม

มาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดเพ่ือเปนเครื่องมือใหมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหบัณฑิตมีคุณลักษณะ

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ   ทั้งน้ี การขอเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ (TQR:Thai Qualifications 

Register)  ใหเปนไปโดยความสมัครใจไมเปนการบังคับ สําหรับหลักสูตรที่มีความประสงคจะเผยแพรหลักสูตรท่ีมี

คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ควรเปนหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ

ใหเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม)แตในกรณีเปนหลักสูตรปรับปรุงถือวามีการ

ดําเนินงานตอเนื่องสามารถยื่นของ TQR ได  ข้ันตอนการขอเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ (TQR:Thai Qualifications 

Register)  กรณีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่จะยื่นของ TQR   กําหนดดังน้ี   

ขั้นตอน รายละเอียด 

1.กอนการตรวจ

ประเมิน 

1.1 หลักสูตรตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายในจากระบบ CHE QA Online 

1.2 หลกัสูตรตองผานการกํากับมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรสองปตอเนื่อง  

(องคประกอบที ่1 การกํากับมาตรฐาน) 

1.3 หลกัสูตรมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 2 ปการศึกษาติดตอกันโดยมีคะแนนผลการ

ประเมินรวมเฉลี่ย 3.01 ขึ้นไป (ใชผลการประเมินปที่ผานมาและปท่ีไดรับการประเมิน)    

1.4 หลกัสูตรทําการประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online  ในปการศึกษาท่ีขอรับการ

เผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีผลการประเมินเปนไปตามขอ 1.2-1.3 

1.5 หลกัสูตรคัดเลือกรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีขึ้น

ทะเบียนผูประเมินหลักสูตร TQR  จํานวน 3 คน  

1.6 หลกัสูตรแจงความประสงคไปยังมหาวิทยาลัยขอนแกน (กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา)       

เพื่อรวบรวมรายชื่อหลักสูตรท่ีจะตรวจประเมินเพื่อเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 

1.7 มหาวิทยาลัยจัดทํารายช่ือหลักสูตรท่ีมีความประสงคจะเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ              

และจัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรใหกับทุกหลักสูตร (กรณีหลักสูตร

อยูระหวางประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิภายนอกทําใหเกิดความลาชาไมสามารถแจงรายช่ือให

มหาวิทยาลัยไดตามกําหนด  กรณีน้ี หลักสูตรสามารถจัดทําคําส่ังแตงตั้งผูตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตรเพ่ือเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพโดยเปนคําสั่งของคณะที่หลักสูตรสังกัด) 

หมายเหตุ : 

1.ผลการประเมินรายองคประกอบตั้งแตองคประกอบที่ 2-6 ควร มีคะแนนรวมเฉลี่ยราย

องคประกอบเทากับหรือมากกวา 3.01 ขึ้นไป เน่ืองจากเมื่อ สกอ.ไดมีการตรวจสอบผลการ

ประเมินคุณภาพภายในทุกองคประกอบพบวาองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสะทอนคุณภาพบัณฑติ 

(องคประกอบที ่2) และหลักสตูร (องคประกอบที่ 5) มีคะแนนอยูในระดับคะแนน 1-2  อาจจะ
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ขั้นตอน รายละเอียด 

สงผลตอการไมไดรับการพิจารณาใหเผยแพรหลักสตูรที่มีคุณภาพ และยงัพบวาบางหลักสูตรยัง

ไมมีผูสําเร็จการศึกษาทําใหไมสามารถประเมินผลลัพธการเรยีนรูของผูเรียนไดอยางครบถวน  

2.ผูตรวจประเมินหรือคณะกรรมการประเมิน TQR ทุกคนตองขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตรของ สกอ.ทุกคน และมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับหลกัสูตรที่ตรวจ

ประเมินทุกคน  (ตองมีอยางนอย 1 คนท่ีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรท่ีตรวจประเมิน ไม

จําเปนตองทําหนาท่ีเปนประธานก็ได นอกจากน้ันใหมีคุณวุฒิท่ีความสัมพันธกับหลักสูตรท่ี

ตรวจประเมิน) 

3.คาตอบแทนผูตรวจประเมินท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ประธานคณะกรรมการ ไมเกิน 

3,000 บาท ,กรรมก าร ท่ี เ ป น บุคค ลภายนอก  ไม เ กิ น  2,000 บาท )   ตามประก าศ

มหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับท่ี 1739/2560  (หลกัสูตรเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทาง

และคาตอบแทนผูตรวจประเมิน)     

2.กระบวนการตรวจ

ประเมิน 

2.1 คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมเตรียมความพรอม ณ สถานท่ี ท่ีหลักสูตรจัดเตรียมไว  

2.2 คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรตองใชระยะเวลาอยางนอย 1 วัน ในการตรวจสอบผล

การดําเนินงานของหลักสูตร รวมท้ังการสัมภาษณเพ่ือรวบรวมขอมูลเชิงประจักษจากอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร  นักศึกษา  บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย  

2.3  คณะกรรมการตรวจประเมินจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินและแจงกลับใหหลักสูตร

ทราบในวันตรวจประเมิน 

2.4  คณะกรรมการตรวจประเมินบันทึกผลการตรวจประเมินในระบบ CHE QA Online                 

และระบุความเห็นวาหลักสูตรดงักลาวมีความเหมาะสมในการเผยแพรใหเปนหลักสูตรท่ีมี

คุณภาพหรือไม พรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ  

หมายเหตุ : 

กําหนดการตรวจประเมินเพ่ือเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพควรดําเนินการภายเดือนกันยายน

ของทุกป และตองบันทึกผลการตรวจประเมินกอนท่ีระบบ CHE QA ONLINE จะปดระบบ หรือ

ภายในเดือนพฤศจิกายน  

3.หลังสิ้นสุด

กระบวนการตรวจ

ประเมิน 

หลักสูตรแจงผลการตรวจประเมินใหมหาวิทยาลัยทราบ (กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาทราบ 

โดยแนบเอกสารดังน้ี            

3.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภายในของหลักสูตร  

3.2 คําสั่งแตงตั้งผูตรวจประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร 

3.3 ขอมูลดานคุณภาพของผูเรียนและผลลัพธการเรยีนรูของหลักสูตรตางๆ (Program 

Learning Outcomes) ที่จะสะทอนใหสังคมรับรูไดวาบัณฑิตจากหลักสูตรนั้นๆ จะตองมี           

องคความรูอะไร สามารถทําอะไรได (สรุปยอประมาณครึ่งหนากระดาษ) 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

4.กองพัฒนา

คณุภาพการศึกษา 

4.1 จัดทํารายชื่อหลักสูตรท่ีมีความประสงคจะเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ  

-ตรวจสอบรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรปปจจุบันและขอมูลยอนหลัง 

4.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร (TQR) ใหกับทุกหลักสูตร    

- ตรวจสอบรายช่ือผูตรวจประเมินคณุภาพภายในหลักสูตรที่ขอเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคณุภาพ 

โดยพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติของผูทําหนาท่ีตรวจประเมิน 

4.3 กรณีหลักสูตรอยูระหวางประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิภายนอกทําใหเกิดความลาชาไม

สามารถแจงรายชื่อใหมหาวิทยาลัยไดตามกําหนด ใหหลักสูตรสามารถจัดทําคําส่ังแตงตั้งผูตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพือ่เผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพโดยเปนคําส่ังของคณะท่ี

หลักสูตรสังกัด) 

4.4 รวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินของทุกหลักสูตร 

4.5 ตรวจสอบรายงานผลการตรวจประเมินท่ีเปนเอกสารและรายงานผลการตรวจประเมินใน

ระบบ CHE QA ONLINE และเอกสารท่ีเกี่ยวของใหมีความถูกตองและครบถวน  

4.6 นําเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือใหความเห็นชอบ 

4.7 นําเสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

4.8 นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ 

4.9 นําเสนอมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกนพรอมเอกสารหลักฐานตามท่ีกําหนดตอ

คณะกรรมการการอุดมศกึษาเพื่อพิจารณาเพื่อเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ   

5.สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

กระทรวงการ

อุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) 

5.1 ตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของผูทําหนาท่ีตรวจประเมิน 

5.2 ตรวจสอบรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรปปจจุบันและขอมูลยอนหลัง 

5.3 ตรวจสอบผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับ มคอ.2 

5.4 นําเสนอผลการประเมินฯตอผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตรที่เกี่ยวของกับ

หลักสูตรท่ีขอเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ  

5.5 ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลการประเมินในภาพรวมทุกองคประกอบและแจงผลการพิจารณา 

5.6 คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 

หมายเหตุ : 

กรณีท่ีมีการนําเสนอผลการตรวจประเมินเพ่ือขอเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพตอคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาโดยผานความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัยแลว แต คณะกรรมการการอุดมศกึษา

ยังไมไดแจงผลการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ ใหหลักสูตรดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในปการศึกษาถัดไปตามปกติ 
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1.7 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในเพ่ือเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ                       

     (TQR: Thai Qualifications Register)  

ในกรณีท่ีตองการเผยแพรหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรกําหนดไวดังน้ี 

ผูประเมินคุณภาพภายในจํานวนอยางนอย 3 คน ซึ่งมีคุณวฒุิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

โดยเกินกวากึ่งหนึ่งเปนผูทรงคณุวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและอยางนอยหนึ่งคนของผูทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นตองมี

คุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน ทั้งนี้ประธานกรรมการตองเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลัก สูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

สําหรับคุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของแตละระดับการศึกษา 

เปนดังนี้ 

1.ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย

ศาสตราจารยขึ้นไป 

2.ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย

ขึ้นไป 

3.ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารยข้ึนไป 

 

         หมายเหตุ: การตรวจสอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีผานการอบรมและขึ้นทะเบียนเปน

ผูตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR:Thai Qualifications Register)   

สามารถตรวจสอบไดท่ีเว็บไซตของสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ซึ่งจะมีการอัพเดทรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติ

อยางตอเน่ือง  
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1.8 แผนภาพขั้นตอนการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพของคณะกรรรมการการอุดมศึกษา 
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1.9 การดําเนนิการประกันคุณภาพของหลักสูตรท่ีไดรับการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ 

      ในกรณีที่หลักสตูรไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและไดรับการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 

(TQR: Thai Qualifications Register) หลักสูตรจะตองดําเนินการ ดังน้ี 

9.1 ดําเนินการประเมินตนเองเปนประจําทุกปการศึกษาผานระบบ  CHE QA Online  

9.2 จัดสงขอมูลผานระบบ CHE QA Onlineเปนประจําทุกปการศึกษา ประกอบดวย  

(1) ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set)  

(2) รายงานผลการกํากับมาตรฐานตามองคประกอบท่ี 1  

(3) รายงานการประเมินตนเอง  

9.3 มหาวิทยาลัยจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอโดยผลการประเมินคุณภาพ

ภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไปทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวา ผลการประเมินคุณภาพ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยใดไมเปนไปตามท่ีกําหนด สกอ. จะเสนอ กกอ. พิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรน้ัน 

 

1.10 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย  

              มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดใหทุกหลักสูตรดําเนินการประเมินตนเองเพื่อใหเปนไปตามแนวทางการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  โดยใหสามารถแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน                       

ของหลักสูตร โดยพิจารณาผูตรวจประเมินคุณภาพภายในจากรายงานช่ือท่ีมหาวิทยาลัยประกาศไวเปน  ซ่ึงเปนผูบุคลากร

สายวิชาการท่ีไดรับการฝกอบรมใหมีทักษะและมีความรูความสามารถในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร                  

หรือ  สามารถเชิญผูทรงคณุวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสมัพันธกับหลักสูตร โดยมีคณุสมบัติดังน้ี   

คุณสมบัติผูประเมิน 1.หลักสูตรปริญญาตรี 2.หลักสูตรปริญญาโท 3.หลักสูตรปริญญาเอก 

วุฒิการศึกษา/ตําแหนง

ทางวิชาการ  

ป.โท หรือดํารงตําแหนง

ผศ.ขึ้นไป 

ป.เอก หรือดํารงตําแหนง  

รศ.ขึ้นไป 

ป.เอก หรือ                  

ดํารงตําแหนง ศ. ข้ึนไป 

ประสบการณ  - เปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป  

- มีประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หรือ ผานการฝกอบรม

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือผาน

การฝกอบรมโดย สกอ. 
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10.11  ระบบการประกันคุณภาพที่คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาใหความเห็นชอบแลว 

         และสามารถเทียบเคียงได 

มหาวิทยาลัยสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูรโดยมีการดําเนินงานไดตาม

มาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้งนี้ทุกระบบตองไดรับการเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบและใหมีการจัด

สงผลการประเมินพรอมขอมูลพ้ืนฐานใหกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเผยแพรตอสาธารณะตัวอยางการ

ประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรท่ีเทียบเคยีงได มีรายละเอียดตามตารางท่ี 1   

 

ตารางที่ 1 สรุประบบการประกันคุณภาพท่ีคณะกรรมการการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาใหความเห็นชอบ 

             และสามารถใชเทียบเคียงได 

           ระบบ ระดับหลักสูตร 

ระบบของสากล -AUN-QA 

-ABET (ดานวิศวกรรมศาสตร) 

-AACSB (ดานการบริหารธุรกิจ) 

-EPAS (ดานการบริหารธุรกิจ) 

-EQUIS (ดานการบรหิารธุรกิจ) 

-IACBE (ดานการบริหารธุรกิจ) 

-WFME (ดานแพทยศาสตร) 

สภาวิชาชีพ -สภาการพยาบาล 

-สภาเทคนิคการแพทย 

-สภาเภสัชกรรม 

-สภากายภาพบําบัด 
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บทท่ี 2 นิยามศัพท 
 

2.1 นิยามศัพทท่ีใชในการประกันคุณภาพหลักสูตร  

การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิตบริการ                       

และวิธีการปฏิบัติกับองคกรท่ีสามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเพื่อมุง

ความเปนเลิศทางธุรกิจ 

 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร                  

การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย (organization-wide goal)                  

การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการดําเนินการของแต

ละองคประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการดําเนินการ มีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 

 

ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามท่ีตองการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการ

อื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ

เช่ือมโยงกัน   

 

กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคล่ือนหรือดําเนินอยูไดโดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ หนวยงาน 

หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

 

แนวโนม (Trends) หมายถึง สารสนเทศท่ีเปนตัวเลข ซึ่งแสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการเปล่ียนแปลงของผลลัพธของ

มหาวิทยาลัย หรือความคงเสนคงวาของผลการดําเนินการในแตละชวงเวลา แนวโนมแสดงผลการดําเนินการของ

มหาวิทยาลัยตามลําดับเวลา โดยท่ัวไปการแสดงแนวโนมไดจะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอยสามจุด (ไมรวมคาคาดการณ) 

ทั้งนี้ ในทางสถิติ อาจจําเปนตองแสดงจํานวนขอมูลมากกวาน้ีเพื่อยืนยันแนวโนมระยะหาง ระหวางจุดขอมูลท่ีแสดง

แนวโนมข้ึนกับรอบเวลาของกระบวนการที่นําเสนอ หากรอบเวลาสั้นตองมีการวัดถ่ีขึ้น ในขณะที่รอบเวลาท่ียาวกวา อาจ

ตองใชชวงเวลานาน จึงจะทราบแนวโนมที่ส่ือความหมายไดชัดเจน 

 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติท่ีทําใหประสบความสําเร็จ หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย 

เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏบิัติหรือขั้นตอน

การปฏิบัติตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถ

นําไปใชประโยชนได 
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ประสบการณดานการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณดานการทําวิจัยเปนผลสําเร็จมาแลวโดยมีหลักฐานเปนผลงาน              

ที่นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง                         

(Peer Review) หรือตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) 

หรอืเปนผลงานท่ีเปนรูปเลมซึ่งนําเสนอแหลงทุนวิจัยหรือ นําเสนอผูวาจางในการทําวิจัยน้ันๆ และเปนผลงานท่ีแหลงทุน

วิจัยหรือผูวาจางวิจัยไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ซึ่งเปนผลงานวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยใหรายงานผลงานวิจัยของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไวในเอกสารหลักสูตร                      

ทั้งนี้การรายงานผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใหรายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือ การเขียนเอกสารอางอิง                   

ทางวิชาการ กลาวคือ ระบุชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ปที่พมิพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน 

 

งานวิจัย หมายถึง ผลงานวิชาการท่ีเปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบ ดวยวิธีวิทยาการวิจัยท่ีเปนท่ียอมรับใน

สาขาวิชานั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค ท่ีชัดเจน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลคําตอบหรือขอสรุปรวม ท่ีจะนําไปสู

ความกาวหนาทางวิชาการ (งานวิจัยพ้ืนฐาน)หรือการนําวิชาการนั้นมาใชประโยชน (งานวิจัยประยุกต) หรือการพัฒนา

อุปกรณหรือกระบวนการใหมที่เกิดประโยชน 

 งานวิจัยอาจจัดไดเปน 3 รูปแบบ ดังนี้  

1. รายงานการวิจัยที่มีความครบถวนสมบูรณและชัดเจนตลอดท้ังกระบวนการวิจัย(research process)                    

อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทําวรรณกรรมปริทัศน โจทยหรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล                      

การพิสูจนโจทยหรือสมมติฐานการวิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผลและใหขอเสนอแนะ การอางอิงและอื่นๆแสดงให

เห็นวาไดนําความรูจากงานวิจัยมาตอบโจทยและแกปญหาเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

2. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยน้ัน ใหมีความกระชับและสั้นสําหรับการนําเสนอ

ในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

3.ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งนํางานวิจัยมาใชประกอบการเขียน 

 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดยคณะผูทรงคุณวุฒิ                           

ในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลที่ ก.พ.อ.กําหนด ท้ังนี้ วารสารทาง

วิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมส่ิงพิมพ หรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส 

2. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัย 

3. นําเสนอเปนบทความวิจัยตอท่ีประชุมทางวิชาการท่ีเปนฉบับเต็มของการประชุมระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ โดยตองมีคณะผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่อยูในวงวิชาการน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของทําหนาที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกตอง การใชภาษา และแกไขถอยคําหรือรูปแบบ

การนําเสนอท่ีถูกตองกอนการเผยแพรในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการ (proceedings) ซึ่งอาจอยูใน

รูปแบบหนังสือหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสและอาจเผยแพรกอนหรือหลังการประชุมก็ได ท้ังนี้ คณะผูทรงคุณวุฒิหรือ
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คณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกลาวจะตองมีผูทรงคุณวุฒิที่อยูในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของจาก

หลากหลายมหาวิทยาลัย 

4. เผยแพรในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพใน

สาขาวิชานั้นและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของอยางกวางขวางตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ี  คณะผูทรงคุณวุฒิ                     

(peer reviewer) จะตองไมใชคณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจางเพื่อใหงานวิจัยน้ันเปนไปตามวัตถุประสงค

หรือขอกําหนดของสัญญาจางเทานั้น 

5. เผยแพรในรูปของหนังสือ (monograph) พรอมหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพใน

สาขาวิชานั้นและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของอยางกวางขวางตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเมื่อไดเผยแพร “งานวิจัย”                  

ตามลักษณะขางตนแลว การนํา “งานวิจัย” น้ัน มาแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสวนใดสวนหนึ่งเพ่ือนํามาเสนอขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการและใหมีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได 

 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและส่ิงประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆท่ีมีความเปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษา

คนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของ งานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิด

สรางสรรคเดิมเพื่อเปนตนแบบ หรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชน       

ที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) 

ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงาน

ออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะ การแสดง (Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมทั้งการ

แสดง รูปแบบตางๆ และ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธ รูปแบบตางๆ 

 

 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการ รวมมือระหวางประเทศไทยกับ

ประเทศอื่น 

 

การตพีิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ ในลักษณะของรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทาง วิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และตองเปน

ผลงานท่ีผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย 

 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 

ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซยีน) 

 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภมูิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย

5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 



KKU Guidelines for Quality Assurance at Program Level 

แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน     หนา : 18 

 

พิชญพิจารณ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณซึ่ง

สามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกมหาวิทยาลัย อุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ

สอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก

มหาวิทยาลัย 

 

 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต(Association of South East Asian Nations)                

มี10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปรไทย และเวียดนาม 

 

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และ

บทความฉบับสมบูรณ(Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี             

กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือ คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอก หรือ ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกมหาวิทยาลัยเจาภาพ อยางนอย

รอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และมีบทความที่มาจาก หนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 

 

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 

และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพใน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง

บรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือ คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญา

เอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมิน

บทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ัน และบทความท่ีมาจากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอย

กวารอยละ 25 ** บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติที่นําเสนอใหกองบรรณาธิการ หรือ

คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ตองเปนฉบับสมบูรณ(Full paper) และได รับการตีพิมพ ซึ่งสามารถอยูใน

รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 

ผลงานท่ีไดรับการตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงาน วิจัยหรือบทความวิชาการ   

ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐาน ขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank : www. scimagojr.com) หรอืฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index 

Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopusหรือ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ผลงานท่ีไดรับการตีพมิพในวารสารวิชาการระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑการพจิารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562  ไดแก ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแก ศูนยดัชนีการอางอิง

วารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยูในกลุมท่ี 1 และกลุมที่ 2 
 

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562  ไดแก  ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ไดแก ERIC, 

MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science (เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทาน้ัน), JSTOR และ 

Project Muse 
 

หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือ เทียบเทาขึ้นไป (เชน ระดับ

จังหวัด) หรอืรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชน ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคการกลาง

ระดับชาติท้ังภาครฐัและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา  สภาวิชาชีพ) 
 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใชองคความรูหลายสาขาวิชา 

หลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชใน การวิเคราะหวิจัยและสังเคราะหข้ึนเปนองคความรูใหมและพัฒนา

เปนศาสตรใหมขึ้น 

 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเอาความรูหลายศาสตร หรือหลายอนุศาสตรเขามา

ใชในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหวิจัย จนกระทั่ง ผูเรียนสามารถพัฒนาความรูองคความรูเปนศาสตร

ใหมขึ้นหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน ตัวอยางหลักสูตรที่เปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+ 

แพทยศาสตร) ภูมิศาสตรสารสนเทศ (ภูมิศาสตร+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร-

เคมี) ตัวอยางหลักสูตรที่ไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา (ท่ีมา : คณะอนุกรรมการ

ปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา ในการ ประชุมครั้งท่ี 7/2549 เมือ่วนัที่ 18 ตุลาคม 2549) 

 

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการท่ีสัมพันธ กับศาสตรที่เปดสอนมิใช

สัมพันธกับรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุม สาขาวิชา   (Field of Education) เดียวกันตาม ISCED 

2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 

0506(2)/ว506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554) 

 

อาจารย หมายถึง คณาจารยซึ่งจะมีตําแหนงทางวิชาการที่ประกอบดวย อาจารยผูชวย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย

และศาสตราจารย 
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อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีมีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา

ตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน (มิใช เต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว

ทางการบริหารเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)                      

สําหรับอาจารยที่มหาวิทยาลัยจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายได หนวยงานจะตองมีสัญญาจางท่ีมี

การระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจาง จะตองระบุหนาท่ี ภาระงานใหชัดเจนไม

นอยกวาหนาท่ีของอาจารยประจําตามที่กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

 

2.2 นิยามตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจารยใน

มหาวิทยาลัยท่ีเปดสอนหลักสูตรน้ัน ท่ีมีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา 
 

อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน        ซึ่ง

มีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังน้ี สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลา

เดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูน้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร ทั้งนี้ อาจารยประจํา

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน ใหพิจารณาวา 1)  คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม ตามการแบงสาขาวิชาของ  ISCED2013 (UNESCO) 2)- กรณีมีตําแหนงทางวิชาการ

ใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทํางานวิจัยดวย 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีภาระหนาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาโดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา            

1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหน่ึง

หลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน 2 คน 
 

อนโุลมใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมากท่ีสุดเพยีง 2 หลักสูตรเทานั้น (ไดแกหลักสูตรสหวิทยาการ 

หรือ หลักสูตรพหุวิทยาการ  หรือ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเดียวกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย โดยนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบและเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ. 08 

ภายใน 30 วัน 

 

อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนที่ไมใชอาจารยประจํา 
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ประเภทของผลงานทางวิชาการ  

                   ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบทาย ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลให                      

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ. 2562  

แบงออกเปน แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 

กลุม 1 งานวิจัย 

กลุม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

2.1. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 

2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

2.4 กรณีศึกษา (Case Study) 

2.5 งานแปล 

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

2.8 ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2.8 ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ 

2.9 สิทธิบัตร 

2.10 ซอฟตแวร 

กลุม 3 ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

กลุม 4 

4.1 ตํารา 

4.2 หนังสือ 

4.3 บทความทางวิชาการ 
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2.3 การนับรอบระยเวลาการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

           การนับรอบระยะเวลาการประเมินตวัชี้วัดเชิงปริมาณตามองคประกอบคุณภาพของการประเมินคุณภายในระดับ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  ดังน้ี 

ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน 
การนับรอบการประเมิน 

ปการศึกษา ป พ.ศ. 

องคประกอบท่ี 1 

1.1 การกํากับมาตรฐาน 
ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใน

รอบ 5 ป  

  

องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวน

เสีย) 

  

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัย

ของผูสําเรจ็การศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระ 

  

- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพหรือ

เผยแพร 

  

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยูของนักศึกษา 

- อัตราการสําเรจ็การศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษา 

  

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

- รอยละอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก   

- รอยละอาจารยท่ีมีตําแหนงวิชาการ   

- ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1.ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ/งานวิจัยท่ีไดรับการวาจาง 

2.บทความท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการทุกระดับ 

3.หนังสือ/ตํารา 4.สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 

5.ผลงานบริการวิชาการที่ใชขอตําแหนงทางวิชาการ 

6.ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและ

ไดรับการจดทะเบียน 
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หมายเหต:ุ 

1.การนับผลงานวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรในรอบ 5 ป   ใหนับปที่ประเมินเปนปที่ 1  เชน การประเมิน

คุณภาพภายในปการศึกษา 2561   ใหนับผลงานวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรในรอบ 5 ป ไดแก 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปที ่3 ปที ่4 ปท่ี 5 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

 

2. จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 

Scopus ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในรอบ 5 ป   ใหนับปท่ีประเมินเปนปท่ี 1 เชน การประเมินคุณภาพ

ภายในปการศึกษา 2561   ใหนับจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในรอบ 5 ป ไดแก 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปที ่3 ปที ่4 ปท่ี 5 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ค.ศ.2014 ค.ศ.2015 ค.ศ.2016 ค.ศ.2017 ค.ศ.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน 
การนับรอบการประเมิน 

ปการศึกษา ป พ.ศ. 

 

- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI 

และ Scopus ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

  

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย

ผูรับผดิชอบหลักสูตร 

-อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

-ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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บทที่ 3 องคประกอบและตัวชี้วัดการประกันคณุภาพภายในระดับหลักสูตร 
 

            กรอบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบและมีตัวชี้วดัการประกันคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตร ดังตอไปน้ี   

องคประกอบ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน 

1. การกํากับ

มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่

กําหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร  พ.ศ.2558 

ปริญญาตร ีเกณฑ 5 ขอ 

บัณฑติศึกษา เกณฑ 10 ขอ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เกณฑ 5 ขอ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เกณฑ 5 ขอ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒิุระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย) 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัย

ของผูสําเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระ 

- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพหรือ

เผยแพร 

3. นักศึกษา 3.3 การรบันักศกึษา - การรบันักศกึษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.4 การสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษา 

-การควบคุมการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

- การควบคมุดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ

เรยีนรูในศตวรรษท่ี 21  

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยูของนักศึกษา 

- อัตราการสําเรจ็การศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรยีนของ

นักศึกษา 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน 

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนา

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-การบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-การสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

- รอยละอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 

- รอยละอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ 

- ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 

Scopus ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

5. หลักสูตร  

การเรียนการสอน  

การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการ

พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน

ศาสตรสาขาน้ันๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

- การพิจารณากําหนดผูสอน 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ         

มคอ.4 

- การแตงตั้งอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตร ี

- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตร ี

- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานพินธและการ

คนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผูเรียน - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน 

ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑติศึกษา 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

6. สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย

โดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสม

ตอการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 
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องคประกอบท่ี 1 การกาํกับมาตรฐาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่หลักสําคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและ

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ โดยคํานึงถึง

ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและ

เกณฑมาตรฐานตางๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมใหมหาวิทยาลัยไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพ

และยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและไดประกาศใชเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับตางๆ มาอยางตอเนื่อง ซ่ึงปจจุบันไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ตางๆ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเปนสวนหนึ่งของเกณฑการ

รับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยท่ีเปดดําเนินการหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตองใช

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 เปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ดังกลาว ในการควบคุมกํากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตร                    ใหเปนไป

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 2558 ตามท่ีได

ประกาศใชในขณะนั้น เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2558 รวมท้ังกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว  สําหรับหลักสูตรที่

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2558 น้ันในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ 5 ขอ 

และหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ 10 ขอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 
 

คําอธิบายเพิ่มเติม: สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  

การนับจํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร  

ตองอยูครบตามจํานวนท่ีกําหนดไวหากพบวามีอาจารยลาศึกษาตอ  ลาอุปสมบท  ลาทําวิจัย ไปชวยราชการ

มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ หรือการลาใดๆที่ระยะเวลาเกิน 90 วัน และทําใหไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่การเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดจะตองมีการแตงตั้งอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติครบมาทํา

หนาที่แทนอยางเรงดวนและไมควรเกินระยะเวลา 90 วัน   หากไดมีการสรรหาอาจารยใหมมาทดแทน  แตกระบวนการ

แตงตั้งใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยังไมถึงข้ันตอนของสภามหาวิทยาลัยโดยอยูในข้ันตอนในระดับคณะแลว          

ถือไดวามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการใหมีอาจารยผูรับผิดชอบตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

หลักการในการลาศึกษาตอของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 1.ลาศึกษาตอแบบเต็มเวลา ไมสามารถทําหนาที่เปน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได 2.ลาบางเวลาหรือภาคฤดูรอนท่ีไมกระทบกับเวลาการปฏิบัติงานและสามารถทํา

หนาที่ผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรได 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีเปนอาจารยอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยอยูแลว   

เมื่อไดรับการแตงตั้งใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว ใหสามารถ

นับไดทันที (ไมเก่ียวของกับการนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 9 เดือนขึ้นไป) 
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กรณีที่หลักสูตรมีการกําหนดใหมีวิชาเอกมากวา 1 วิชาเอก  

หากหลักสูตรแบงสาขาออกเปนแขนงวิชา/สาขา/กลุมวิชา/วิชาเอก (หรือมีชื่อเรียกเปนอยางอ่ืน) ที่มีหนวยกิตมากกวา 

30 หนวยกิต จะตองมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 3 คน 

การดําเนินการกรณีสภามหาวิทยาลัยให “ปด” ดําเนินการหรือ “งด” รับนกัศึกษา 

กรณีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติใหปดดําเนินการตองแจงให สกอ. รับทราบ หากหลักสูตรยังมี

นักศึกษาคงคางอยู อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดังกลาวยังตองทําหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอไปและ

จัดการเรียนการสอนจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยยังตองดําเนินการประเมิน

ตนเองระดับหลักสูตรเปนประจําทุกป โดยประเมินองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน และองคประกอบท่ี

เกี่ยวของ เฉพาะตัวชี้วัดท่ีมีการดําเนินการ เพ่ือนําผลที่ไดมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณา

ดําเนินการอ่ืนๆ ตอไป โดยคาํนึงถึงประโยชนจากการประเมินเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตร

เปนสําคัญ ท้ังนี้ การประเมินตนเองดังกลาวเปนการดําเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย โดย

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวชี้วัดที่มีการดําเนินงาน ในการคํานวณคาคะแนนของหลักสูตรใหคิด

เฉพาะตัวช้ีวัดที่มีการประเมินเทานั้น และดําเนินการผานระบบ CHE QA Online 

การนับจํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

อาจารย 1 คน ไมสามารถเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไดยกเวน หลักสูตรพหุ

วิทยาการ หรือ หลักสูตรสหวิทยาการ หรอืหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเดียวกัน ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได

อีกหนึ่งหลักสูตร (รวมแลว ตองไมเกิน 2 หลกัสูตรในเวลาเดียวกัน)  

กรณีเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรพหุวิทยาการ หรือ หลักสูตรสหวิทยาการจะตองเปนระดับเดียวกันขาม

ระดับไมได เชน ผูรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรพหุวิทยาการระดับปริญญาตรี จะรับผิดชอบหลักสูตรพหุวิทยาการระดับ

ปริญญาโท ไมได (ไมสามารถขามระดับได) 

กรณีหลักสูตรกาํหนดใหมีผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 คน  (เกณฑกําหนดไมนอยกวา 5 คน) 

 เมื่อสภาอนุมัติและแจง สกอ.แลว หากตอมาพบวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลาออก ทําใหเหลือผูรับผิดชอบ

หลักสูตร  5 คน กรณีนี้ สามารถดําเนินการไดคือ 1.แตงตั้งผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทดแทน หรือ 2.เปล่ียนแปลง

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเหลือเพียง 5 คน  โดยท้ัง 2 กรณี จะตองดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือ

ผูรับผิดชอบหลักสูตรภายใน 90 วัน 

อาจารย ดร.จบใหม  (ทําอะไรไดบาง) กรณีเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  

1.สามารถสอนปริญญาตรีได (เพ่ือใหมีประสบการณดานการสอน) 2.สามารถสอน ป.โทไดเลยแมไมมีผลงานวิจัยหลัง

สําเร็จการศึกษา  3.สามารถทําหนาที่เปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ในระดับปริญญาโทและปริญญา

เอก  แตจะตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ช้ิน ภายใน 2 ป หรือ 2 ชิ้น ภายใน 4 ป หรือ 

3 ชิ้น ภายใน 5 ป (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

พ.ศ.2558) 
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การดําเนินงานของหลักสูตรท่ีเปดใหม (ไมมีนักศึกษา)   

1. แนวทางการดําเนินการสําหรับหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติใหดําเนินการใหดําเนินการประเมิน

ตนเองระดับหลักสูตร องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน และองคประกอบที่เกี่ยวของ เฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการ

ดําเนินการ เพื่อนําผลที่ไดมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาดําเนินการอ่ืนๆ ตอไป โดย

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรท่ีมีการดําเนินงานเฉพาะตัวชี้วดัท่ีมีผลการดําเนินงาน และดําเนินการผานระบบ 

CHE QA Online   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KKU Guidelines for Quality Assurance at Program Level 

แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน     หนา : 30 

 

องคประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 

           ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรแีละบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  (หลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ีผานสภามหาวิทยาลัยตั้งแต 11 พฤษภาคม 

2559 เปนตนไปตองใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558)  

            การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558                

โดยมีเกณฑในการพิจารณา จํานวน 10 ขอ  แยกตามระดับการศึกษาดังน้ี 

ขอ เกณฑ ปริญญา ประกาศนียบัตร 

ตรี โท เอก บัณฑิต บัณฑิต

ชั้นสูง 

1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      

2 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      

3 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร      

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน      

5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ

อาจารยที่ปรกึษาการคนควาอิสระ 

-   - - 

6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี) -   - - 

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   -   - - 

8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเรจ็การศกึษา -   - - 

9 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

-   - - 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด      

รวม 5 10 10 5 5 

 ผลการประเมิน 

     หลักสูตรไดมาตรฐาน  (ผานเกณฑการพิจารณาทุกขอ)     

     หลักสูตรไมไดมาตรฐาน  (ไมผานเกณฑพิจารณาขอใดขอหนึ่ง) 
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1) ระดับปริญญาตรี 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏบิัติการ 

1.จํานวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสตูร 

-ไมนอยกวา 5 คน  

-เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได   

(ยกเวนหลักสูตรพหุวิทยากรหรือสหวิทยาการ) 

-ประจําหลักสตูรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

-กรณีท่ีหลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา  1 วิชาการ ใหจัดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร          

ท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนไมนอยกวาวิชาเอกละ 3 คน 

-กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งที่ไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดครบตาม

จํานวนจะตองเสนอใหสภามหาวิทยาลัยเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร

น้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา  

2.คุณสมบัติ

ผูรับผิดชอบหลักสตูร 

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชาท่ีเปดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ

ในรอบ 5 ป ยอนหลัง  

(หมายเหตุ การนับผลงานวิชาการในรอบ 5 

ป พ.ศ. ใหนับปท่ีประเมินเปนปที่ 1 เชน การ

ประเมินในปการศึกษา 2561 ใหนับผลงาน

วิชาการยอนหลังในรอบ 5 ป ไดแก ผลงาน

วิชาการป พ.ศ.2557,  2558, 2559, 2560, 

2561) 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา            

หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ

กับสาขาวิชาที่เปดสอน 

- มผีลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการใน

รอบ 5 ปยอนหลัง 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 2 

ใน 5 คน ตองมีประสบการณ ในดานการ

ปฏิบัติการ (หากเปนบุคลากรของหนวยงาน

ท่ีไมใชมหาวิทยาลัยท่ีมีขอตกลงในการผลิต

บณัฑิตของหลักสูตรน้ันรวมกันแตตองไมเกิน

2คน) 

กรณีหลักสูตรรวมผลิตกับหนวยงานท่ีไมใช

มหาวิทยาลัย หากมีความจําเปน บุคลากรจาก

หนวยงานน้ันๆ ไดรับการยกเวนคุณวุฒิ

ปริญญาโท แลผลงานวิชาการแตจะตองมี

คุณวุฒิปริญญาตรี และประสบการณ ใ น

หนวยงานนั้นมาไมนอยกวา 6ป 

3.คุณสมบัติอาจารย

ประจําหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
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เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏบิัติการ 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

- ไมจํากัดจํานวนและประจําไดมากกวาหน่ึงหลักสูตร 

กรณีการรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอื่นที่ไมใชมหาวิทยาลัย หากจําเปน บุคลากรของ

หนวยงานนั้น ไดรับยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แตตองมีคุณวุฒิขั้น

ต่ําปริญญาตรีและมีประสบการณในการทํางานในหนวยงานนั้นไมนอยกวา 6 ป 

หมายเหตุ : คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณสมบัติ

เหมือนกัน (คุณวฒิุ ป.โท หรือเทียบ หรือ ดํารงตําแหนงไมตํากวา ผศ.) 

4.คุณสมบัติอาจารย

ผูสอน 

• อาจารยประจํา 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

- หากเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีกอนท่ีเกณฑนี้จะประกาศใช อนุโลมใหสามารถ

ทําหนาที่เปนผูสอนตอไปได 

• อาจารยพิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรอืเทียบเทา (หรือ เปน ผศ.) 

- อาจารยพิเศษไดรับยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท แต ทั้งน้ีตองมีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือ

เทียบเทามีประสบการณทํางานที่เก่ียวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป 

- ทั้งน้ี มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบ

รายวิชานั้น 

กรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานท่ีไมใชมหาวิทยาลัย หากจําเปน บุคลากรท่ีมาจาก

หนวยงานอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานวิชาการ  แตตองมีคุณวุฒิขั้น

ต่ําระดับปริญญาตรีและมีประสบการณการทํางานในหนวยงานนั้นมาแลวไมนอยกวา 6ป 

10.การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

หมายเหตุ: การนับรอบหลักสูตรใหนับปการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปดสอน เชน 

หลักสูตร พ.ศ.2560  สภาอนุมัติใหเปดสอน เทอมท่ี1/ปการศึกษา 2561    ดังน้ัน จะตองมี

การปรับปรุงภายในรอบ 5 ป  คือ ปการศึกษา 2565 และตองใชหลักสูตรปรับปรุง                   

ในปการศึกษา 2566  
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2) หลักสูตรระดับปริญญาโท 

ขอ เกณฑ เกณฑการประเมิน 

1 จํานวนอาจารย

ผูรับผดิชอบหลักสตูร 

-ไมนอยกวา 3 คน  

-เปนผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกวา 1 หลักสตูรไมได  (ยกเวนหลักสูตรพหุวิทยาการ

หรือสหวิทยาการ) รวมทั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(โท-เอก) สาขาเดียวกัน  แตรวม

แลว ตองไมเกิน2หลักสูตร ในเวลาเดียวกัน 

-ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลกัสูตรน้ัน 

กรณีเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรพหุวิทยาการ หรือ หลักสูตรสหวิทยาการ

จะตองเปนระดับเดยีวกันขามระดับไมได เชน ผูรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรพหุ

วิทยาการระดับปริญญาตรี จะรับผิดชอบหลักสูตรพหุวิทยาการระดับปริญญาโท

ไมได (ไมสามารถขามระดับได) 

2 คุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผดิชอบหลักสูตร 

-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ข้ันต่ําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี

ตําแหนง รองศาสตราจารยขึ้นไป 

-มีผลงานวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง และโดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย  

3 คุณสมบัติของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา  

-มีผลงานวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง และโดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 

4 คุณสมบัติของอาจารย

ผูสอน 

4.1 อาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยประจํา 

(1) คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

หรือ สาขาวิชาของรายวชิาที่เปดสอน   

(2) ตองมีประสบการณดานการสอน   

(3) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง  

4.2 อาจารยพิเศษ 

1) คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรอืเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวชิาที่สัมพันธกัน 

หรือ สาขาวิชาของรายวชิาที่เปดสอน    

(2) มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาท่ีสอน   

(3) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5ป ยอนหลัง   

(4) ชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบ

รายวิชานั้น 
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ขอ เกณฑ เกณฑการประเมิน 

5 คุณสมบัติของอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

หลักและอาจารยท่ี

ปรึกษาการคนควา

อิสระ 

-เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญา

โทหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกัน 

-มีผลงานวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง และโดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 

6 คุณสมบัติของอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

รวม(ถามี) 

6.1 อาจารยประจํา 

(1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ข้ันต่ําปริญญาโทที่มีตําแหนงทาง            

รองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  

(2) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5ป ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย  

6.2 ผูทรงคณุวุฒิภายนอก 

1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

(2) มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตพีิมพเผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับ

หัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 10 เรื่อง 

-หากไมมีคุณวุฒิ หรือ ประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรูความเชีย่วชาญและ

ประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษา

อิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจง กกอ.ทราบ 

7 คุณสมบัติของอาจารย

ผูสอบวิทยานิพนธ   

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย  อาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ

จากภายนอก รวมไมนอยกวา 3 คน ประธานสอบวิทยานิพนธตองไมเปนอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

7.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

(1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ท่ีมี

ตําแหนงทาง รองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  

(2) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5ป ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 

7.2 ผูทรงคณุวุฒิภายนอก 

1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

(2) มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตพีิมพเผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับ

หัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง 
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ขอ เกณฑ เกณฑการประเมิน 

-หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรูความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษา

อิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจง กกอ.ทราบ 

8 การตีพิมพเผยแพร

ผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษา 

แผน ก แบบ ก1  

-ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย

ไดรับการยอมรับใหมีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ นานาชาติ ท่ีมีคุณภาพตาม

ประกาศของ กกอ.  

แผน ก  แบบ  ก2 

-ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ

ของ กกอ. หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ โดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ            

(full paper)ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ 

(Proceeding) 

แผน ข รายงานการคนควาหรือสวนของรายงานการคนควาอิสระ ตองไดรับการ

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสบืคนได  

9 ภาระงานอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ

และการคนควาอิสระ

ในระดับบัณฑิตศึกษา 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

-อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 5 คน 

ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

-อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 15 คน 

-หากเปนทั้งสองประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบเทากับ

นักศึกษาท่ีคนควาอิสระ 3 คน  (รวมทั้งสองประเภทตองไมเกิน15คน) 

-หากอาจารยคณุวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมี

ตําแหนงวิชาการระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป  1 คน ตอนักศึกษา 10 คน   

10 การปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาที่

กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

หมายเหตุ: การนับรอบหลักสูตรใหนับปการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปดสอน 

เชน หลักสูตร พ.ศ.2560  สภาอนุมัติใหเปดสอน เทอมท่ี1/ปการศึกษา 2561    ดังนั้น 

จะตองมีการปรับปรุงภายในรอบ 5 ป คือ ปการศึกษา 2565 และตองใชหลักสูตร

ปรับปรุงในปการศกึษา 2566  
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3) หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ขอ เกณฑ เกณฑการประเมิน 

1 จํานวนอาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

-ไมนอยกวา 3 คน  

-เปนผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกวา 1 หลักสูตรไมได  

-ประจําหลกัสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

หมายเหตุ : 

เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) สาขาเดียวกันได 

2 คุณสมบัติของ

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี

ตําแหนง ศาสตราจารยขึ้นไป 

-มีผลงานวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง และโดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย  

3 คุณสมบัติของ

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ขั้นตํ่าคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี

ตําแหนง รองศาสตราจารยข้ึนไป   

-มีผลงานวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง และโดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย  

4 คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอน 

4.1 อาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยประจํา 

(1) คุณวฒุริะดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทที่มีตําแหนงทางรอง

ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือ สาขาวิชาของรายวิชาที่

เปดสอน  (2) ตองมีประสบการณดานการสอน  (3) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย               

1 รายการ ในรอบ 5ป ยอนหลัง 

4.2 อาจารยพิเศษ 

(1) คุณวฒุริะดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี

ตําแหนงทาง รองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือ 

สาขาวิชาของรายวิชาที่เปดสอน   (2) มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอน 

(3) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5ป ยอนหลัง  (5) ช่ัวโมงสอนไม

เกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

5 คุณสมบัติของ

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก 

-เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญา

โทหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธกัน 

-มีผลงานวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง และโดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 
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ขอ เกณฑ เกณฑการประเมิน 

6 คุณสมบัติของ

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม(ถา

มี) 

6.1 อาจารยประจํา 

(1) คุณวฒุริะดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี

ตําแหนงทาง รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สมัพันธกัน  

(2) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5ป ยอนหลัง โดยอยางนอย               

1 รายการตองเปนผลงานวิจัย  

6.2 ผูทรงคณุวุฒิภายนอก 

(1) คุณวฒุริะดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  (2) มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ

เผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวทิยานิพนธหรือการคนควา

อิสระ ไมนอยกวา 5 เรื่อง   

- หากไมมีคุณวุฒิ หรือ ประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรูความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรอืการศึกษา

อิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจง กกอ.ทราบ 

7 คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ   

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย  อาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ

จากภายนอก รวมไมนอยกวา 5 คน ประธานสอบวิทยานิพนธตองเปนผูทรงคุณวุฒิ

จากภายนอก 

7.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

(1) คุณวฒุริะดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา             

ท่ีมีตําแหนงทาง รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  

(2) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5ป ยอนหลัง โดยอยาง

นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

7.2 ผูทรงคณุวุฒิภายนอก 

(1) คุณวฒุริะดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

(2) มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรื่อง 

- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรูความเช่ียวชาญและ

ประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษา

อิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจง กกอ.ทราบ 

8 การตีพิมพเผยแพร

ผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษา 

แบบ 1  

-ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ตองไดรบัการตพีิมพ หรืออยางนอย

ไดรับการยอมรับใหมีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ นานาชาติ ท่ีมีคุณภาพตาม

ประกาศของ กกอ. อยางนอย 2 เร่ือง  
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ขอ เกณฑ เกณฑการประเมิน 

แบบ 2 

-ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ตองไดรบัการตพีิมพ หรืออยางนอย

ไดรับการยอมรับใหมีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ นานาชาติ ท่ีมีคุณภาพตาม

ประกาศของ กกอ.  

9 ภาระงานอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ

และการศึกษาอิสระ

ในระดบั

บัณฑิตศึกษา 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ    

-อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 5 คน 

ท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

-อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 15 คน 

- หากเปนทั้งสองประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบเทา

กับนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน (รวมทั้งสองประเภทตองไมเกิน15คน) 

- หากอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวชิาการ หรือปริญญาโทและมีตํา

แหนงวชิาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป  1 คน ตอนักศึกษา 10 คน   

10 การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

หมายเหต:ุ การนับรอบหลักสูตรใหนับปการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปดสอน 

เชน หลักสูตร พ.ศ.2560  สภาอนุมัติใหเปดสอน เทอมที1่/ปการศึกษา 2561    ดังน้ัน 

จะตองมีการปรับปรุงภายในรอบ 5 ป คือ ปการศึกษา 2565 และตองใชหลักสูตร

ปรับปรงุในปการศกึษา 2566  

 

4) หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ขอ เกณฑ เกณฑการประเมิน 

1 จํานวนอาจารย

ผูรับผดิชอบหลักสูตร 

-ไมนอยกวา 5 คน และ  

-เปนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ  

-ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2 คณุสมบัติของอาจารย

ผูรับผดิชอบหลักสูตร 

-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาท่ีมี

ตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป  

-มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 

3 คณุสมบัติของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

-คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 

-มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 
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ขอ เกณฑ เกณฑการประเมิน 

4 คณุสมบัติของอาจารย

ผูสอน 

อาจารยประจํา 

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน  

-ตองมีประสบการณดานการสอน 

-มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

อาจารยพิเศษ  

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน  

-อาจารยพิเศษไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท แตตองมีคุณวุฒิปริญญาตรีและมี

ประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวชิาที่สอนไมนอยกวา 6 ป 

- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน

ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

10 การปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาที่

กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

หมายเหตุ: การนับรอบหลักสูตรใหนับปการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปด

สอน เชน หลักสูตร พ.ศ.2560  สภาอนุมัติใหเปดสอน เทอมที่1/ปการศึกษา 2561    

ดังน้ัน จะตองมีการปรับปรุงภายในรอบ 5 ป คือ ปการศึกษา 2565 และตองใช

หลักสูตรปรับปรุงในปการศึกษา 2566  

 หมายเหต ุ:แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

             หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใชสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโทผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต หากตองการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ใหเขาศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวชิาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกัน ท้ังนี้ ในการศึกษาตอหลักสูตรระดับปริญญา

โทสามารถเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40  ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา 

 

5) หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ขอ เกณฑ เกณฑการประเมิน 

1 จํานวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-ไมนอยกวา 5 คน และ  

-เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ  

-ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

2 คุณสมบัติของ

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาที่มี

ตําแหนงศาสตราจารยขึ้นไป 
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ขอ เกณฑ เกณฑการประเมิน 

-มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 

3 คุณสมบัติของ

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

-คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาที่มี

ตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป  

-มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 

4 คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอน 

อาจารยประจํา 

-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาที่มี

ตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือสาขาวิชา

ของรายวิชาท่ีสอน 

-ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการใน

รอบ 5 ปยอนหลัง 

อาจารยพิเศษ  

-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทา  

-อาจารยพิเศษไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาเอก แตตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท            

มีประสบการณทํางานที่เก่ียวของกับวิชาที่สอน ไมนอยกวา 4 ป  

-ทั้งน้ี มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน

ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

10 การปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาท่ี

กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

หมายเหตุ: การนับรอบหลักสูตรใหนับปการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปด

สอน เชน หลักสูตร พ.ศ.2560  สภาอนุมัติใหเปดสอน เทอมที่1/ปการศึกษา 2561    

ดังนั้น จะตองมีการปรับปรุงภายในรอบ 5 ป คือ ปการศึกษา 2565 และตองใช

หลักสูตรปรับปรุงในปการศึกษา 2566  

หมายเหต:ุ  แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใชสวนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาเอก ผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูง หากตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกใหใชคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาเขาศึกษา   

2.ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา 6 ป หรือเทียบเทาปริญญาโท สามารถเขาศึกษาตอ

ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูงไดโดยไมตองเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทมากอน 
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องคประกอบท่ี  2  บัณฑิต 

พันธกิจที่สําคัญท่ีสุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมี

ความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะตองเปนผูมีความรู                      

มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคม

ไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเปนหนวยงานในการกํากับและสงเสริมการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยไดจัดทํามาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรูของนักศึกษา ซึ่งเปนการประกันคุณภาพ

บัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและส่ือสารใหสังคม ชุมชน รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ ไดเชื่อม่ัน        ถึง

คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในผลลัพธการเรียนรูในแตละหลักสูตรคุ ณภาพบัณฑิตในแตละ

หลักสูตรจะสะทอนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ    

การเรียนรู การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศกึษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษาน้ันๆ 

คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาไดจากตัวช้ีวัด ดังตอไปนี้ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ชนิดของตัวชี้วัด ผลลัพธ 

รอบการประเมิน 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

ปการศึกษา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 

TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2    ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู

อยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดนี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑติ 

 

เกณฑการประเมิน 

ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 

สูตรการคาํนวณ 

                
ขอมูลประกอบ 

จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบณัฑิต 

ที่สําเร็จการศึกษา (กรณีท่ีไดรบัแบบประเมินดังกลาวนอยกวารอยละ 20 ผลการประเมินขอน้ีเปน 0 คะแนน) 

 

หมายเหตุ 

1. หลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมครบรอบ จะตองประเมินตัวชี้วัด 2.1 ดวย แมวาหลักสูตรนั้นจะยังไมครบรอบการ

ปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรเดิมในรอบที่ผานมาใชประกอบการประเมิน  

2. กรณีบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

3. บัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไมถึงรอยละ 20 

เน่ืองจากเดินทางกลับประเทศไปแลว สามารถอนุโลมใหใชบัณฑิตท่ีเปนนักศึกษาชาวไทยเปนฐานในการคิด       

เชน มีนักศึกษาตางชาต ิ90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ใหประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจํานวน 10 คนเปน

ฐานที ่100 %  

4. หลักสูตรควรมีการพัฒนาแบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิตใหสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูของหลักสตูร 

(Program Learning Outcomes) ท่ีกําหนดไวใน มคอ.2 

5. สํารวจจากผูใชบัณฑิตหลังจากบัณฑิตไดทํางานแลวอยางนอย 1 ป (ขอมูลยอนหลัง  1ปการศึกษา) 
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ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิต (หลักสูตรควรนําไปปรับใหสอดคลองกับบริบทของหลักสูตร) 

ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ความมีระเบียบวินัย/ ตรงตอเวลา      

1.2 ความซื่อสัตยสุจริต      

1.3 ความเสียสละเห็นแกประโยชนสวนรวม      

1.4 ความรัก ศรัทธาและมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ      

2) ดานความรู ความสามารถทางวิชาการ 

2.1 มีองคความรูในสาขาวิชาท่ีเรียนและเขาใจขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน      

2.2 ความสามารถนําความรูประยุกตใชในการปฏบัิติงานอยางสรางสรรค      

2.3 ความสามารถในการถายทอดและเผยแพรความรู      

2.4 ความรอบรู การเพิ่มพูนหรือตอยอดองคความรู      

3) ดานทักษะทางปญญา 

3.1 ความสามารถในการวางแผน การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ      

3.2 ความสามารถในการวิเคราะห แกไขปญหาและการตัดสนิใจ      

3.3 ความคิดสรางสรรค/กลาแสดงออกในการทํางาน      

3.4 ความเชื่อมั่นในตนเอง ทักษะความเปนผูนํา มีวิสัยทัศน      

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ความรับผิดชอบตอหนาที่      

4.2 ความมีนํ้าใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น      

4.3 ความสามารถในการปรับตัว การทํางานเปนทีม รับฟงความคิดเห็นผูอื่น      

4.4 การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน      

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี 

5.1 ความรูและทักษะในการสื่อสารภาษาตางประเทศระดับพ้ืนฐาน      

5.2 ความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย      

5.3 ความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห ประมวลผล ขอมูลสารสนเทศ      

5.4 การประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร ในการวิเคราะหขอมูลในการทํางาน      

6) ดานคุณภาพของผูเรียนและผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรที่กาํหนด (Program Learning Outcomes) 

6.1       

6.2       

6.3       

คุณลักษณะเดนของบัณฑิต ไดแก……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีควรปรับปรุง………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ชนิดของตัวชี้วัด ผลลัพธ 

รอบการประเมิน 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

ปการศึกษา 

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆท่ีไดงานทํา

หรอืมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาในปการศึกษานั้น การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสรางรายไดเขามาเปน

ประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได การคํานวณรอยละของผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษ               

หรือภาคนอกเวลาใหคํานวณเฉพาะผูท่ีเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทาน้ัน 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เปนคะแนน

ระหวาง 0-5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

 

สูตรการคาํนวณ 

1.คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 

             
 

การคํานวณคารอยละน้ี  “ไมนําบณัฑิตที่ศกึษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบณัฑิตท่ีมีงานทําแลวแตไมได  

เปลี่ยนงานมาพิจารณา” 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 

หมายเหต ุ: 

1.จํานวนบัณฑติที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

2.กรณีหลักสูตรใหม ไมตองประเมินตัวช้ีวัดท่ี 2.1 และ 2.2 เน่ืองจากไมมีผูสําเร็จการศึกษา  

3.หลักสูตรปรับปรุงท่ีมีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวชี้วัดที่ 2.1 และ 2.2 ดวยเนื่องจากมีผูสําเร็จการศึกษาแลว 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ

เผยแพร 

ชนิดของตัวชี้วัด ผลลัพธ 

รอบการประเมิน 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

ปการศึกษา 

 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควาคิดอยางเปนระบบวิจัย เพื่อหาคําตอบท่ีมีความนาเช่ือถือ

ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพ่ือจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบ                      

และสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวช้ีวัดน้ีจะเปนการประเมินคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาโท 
 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาคะแนนระหวาง 

0-5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการคาํนวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเรจ็การศึกษา ตามสูตร 

 
 

2.แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 

หมายเหต ุ1 : 

1) การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันท่ีไดรับการตีพิมพผลงานใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต“ิไมนับจากวันท่ีไดรับการตอบรับ(Accepted)” จะนับไดเมื่อมีการเผยแพรแลวเทานั้น    

2) นับผลงานทุกชิ้นที่ตีพิมพเผยแพรในปการศึกษาที่ไดรับการประเมิน รวมทั้งผลงานของนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จ

การศึกษา 

3) หากมีชื่ออาจารยท่ีปรึกษาหลักหรือที่ปรึกษารวมในผลงานดังกลาวใหสามารถนําไปนับเปนผลงานวิชาการของ

อาจารยในตัวช้ีวัดท่ี 4.2 คุณภาพอาจารยได  

4) ผลงานของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว แตผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพเผยแพรในปการศึกษา            

ที่ประเมิน กรณีน้ี สามารถนับได (ในบางกรณี ผลงานตีพิมพอาจจะมีการเผยแพรภายหลังที่บัณฑิตสําเร็จการศึกษา) 
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5)  ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวชี้วัดน้ี 

6) การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper)

และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกสได 
 

 กําหนดระดับคุณภาพทางวิชาการ ดังนี้  (ใชสําหรับการตรวจประเมินปการศึกษา 2561 เทานั้น) 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง (ตองเปนผลงานท่ีผานการ

กล่ันกรอง โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย) 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษา

วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต

มหาวทิยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ  

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการ สําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตมหาวทิยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ จัดทําเปนประกาศให

ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน 

Beall’s list) หรือตีพมิพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา วารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556  

-  ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

  

กรณีเปนงานสรางสรรค การกําหนดคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลน 

0.40 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย 

0.60 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.80 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ
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ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คนโดยมี

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย 

 

หมายเหต ุ2 :  

             1.ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เปนตนไป ผลงานทางวิชาการสําหรับการพิจารณาแตงตั้ง บุคคล                

ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง                

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประกาศ ณ วันท่ี 16 ตุลาคม 2560   และประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 

หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 จะตองเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยูใน

ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดงันี้ 

1.  ฐ า น ข อ มู ล ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  ไ ด แ ก  ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science                               

(เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR และ Project Muse 

2. ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแก  ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai JournalCitation Index - TCI)                    

เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยูในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 
 

กําหนดระดับคุณภาพทางวิชาการ (สําหรับการตรวจประเมินในปการศึกษา 2562 เปนตนไป) 

คาน้ําหนัก ระดับคณุภาพ 

0.1 -บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ตองเปนผลงานที่ผานการ

กล่ันกรองโดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย) 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาต ิ

0.40 -บทความฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 -บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.80 - บทความทีตี่พิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562   

-ตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 

ก.พ.อ. พ.ศ.2562  ไดแก ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science (เฉพาะใน

ฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR และ Project Muse 

-  ผลงานที่ไดรับการจดสิทธบิัตร 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพร 

ชนิดของตัวชี้วัด ผลลัพธ 

รอบการประเมิน 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

ปการศึกษา 

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูงที่ตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ การวิจัยเพื่อหา

ประเด็นความรูใหมท่ีมีความนาเช่ือถือ เปนประโยชน ผูสําเรจ็การศึกษาจะตองประมวลความรู เพื่อจัดทําผลงานท่ีแสดงถึง

ความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวช้ีวัดนี้จะเปนการ

ประเมินคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาเปนคะแนน

ระหวาง 0-5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป 

 

สูตรการคาํนวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาตามสูตร 

 
 

2.แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 

หมายเหต1ุ: 

1) การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันท่ีไดรับการตีพิมพผลงานใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ “ไมนับจากวันท่ีไดรับการตอบรับ (Accepted)” จะนับไดเม่ือมีการเผยแพรแลว

เทานั้น    

2) นับผลงานทุกชิ้นที่ตีพิมพเผยแพรในปการศึกษาท่ีไดรับการประเมิน (รวมท้ังผลงานของนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จ

การศึกษา) 

3) หากมีชื่ออาจารยท่ีปรึกษาหลักหรือที่ปรึกษารวมในผลงานดังกลาวใหสามารถนําไปนับเปนผลงานวิชาการของ

อาจารยในตัวช้ีวัดท่ี 4.2 คุณภาพอาจารยได  
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4) ผลงานของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว แตผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพเผยแพรในปการศึกษา  

ที่ประเมิน กรณีน้ี สามารถนับได (ในบางกรณี ผลงานตีพิมพอาจจะมีการเผยแพรภายหลังที่บัณฑิตสําเร็จการศึกษา) 

5)  ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวชี้วัดน้ี 

6) การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper)

และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร          

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

กําหนดระดับคุณภาพทางวิชาการ ดังนี้  (ใชสําหรับการตรวจประเมินปการศึกษา 2561 เทานั้น) 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษา

วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต

มหาวทิยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ  

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตมหาวทิยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ จัดทําเปนประกาศให

ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน 

Beall’s list) หรือตีพมิพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา วารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

-  ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
 

กรณีท่ีเปนงานสรางสรรค การกําหนดคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกสออนไลน 

0.40 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย 

0.60 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.80 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ



KKU Guidelines for Quality Assurance at Program Level 

แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน     หนา : 50 

 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คนโดยมี

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย 

 

 หมายเหต ุ2 :  

             1.ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เปนตนไป ผลงานทางวิชาการสําหรับการพิจารณาแตงตั้ง บุคคล                

ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประกาศ ณ วันท่ี 16 ตุลาคม 2560   และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 จะตองเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยูใน

ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดงัน้ี 

1.  ฐ า น ข อ มู ล ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  ไ ด แ ก  ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science                             

(เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR และ Project Muse 

2. ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแก  ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai JournalCitation Index - TCI)                      

เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยูในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 
 

กําหนดระดับคุณภาพทางวิชาการ ดังนี้  (ใชสําหรับการตรวจประเมินปการศึกษา 2562 เปนตนไป) 

คาน้ําหนัก ระดับคณุภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาต ิ

0.40 -บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.80 - บทความทีตี่พิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562  

- ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 -บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 

ก.พ.อ. พ.ศ.2562 ไดแก ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science (เฉพาะในฐานขอมูล 

SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR และ Project Muse 

- ผลงานที่ไดรับการจดสทิธิบัตร 
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องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพนักศึกษา 

ตองใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซึ่งตองเปนระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษา

ที่มีคุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความ

พรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร          

มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยท่ีสามารถสรางองคความรูได

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก (1) กลุมวิชาหลัก(core subjects) 

(2) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills)  (3) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม(learning and 

innovation skills) และ (4) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology 

skills) 

ทักษะสําคัญท่ีคนสวนใหญใหความสําคัญมาก คือ 

1. กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก (1) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (critical thinking and 

problem solving) (2) นวัตกรรมและการสรางสรรค (innovation and creativity) (3) การส่ือสารและความรวมมือกัน 

(communication and collaboration) 

2. กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) ประกอบดวยการ

รูสารสนเทศ (information literacy) การรูส่ือ (media literacy) และการรู ICT (ICT literacy) 

3. กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบดวยความสามารถในการปรับตัว และยืดหยุน 

(adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง (initiative and self-direction)ปฏิสัมพันธ

ทางสังคมและขามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน 

(accountability and productivity) ความเปนผูนําและรับผิดชอบตอสังคม(leadership and social responsibility) 

 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบดานนักศึกษา เร่ิมดําเนินการตั้งแตระบบการรับนักศึกษาการ

สงเสรมิ และพัฒนานักศึกษา และผลลัพธท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใตการดําเนินการดังกลาวใหพิจารณา 

จากตัวชี้วัดดังตอไปนี ้

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 การรับนักศกึษา 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.1 การรบันักศึกษา 

ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  

รอบการประเมิน 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

ปการศึกษา 

คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของความสําเร็จแตละหลักสูตรจะมีแนวคิด

ปรัชญาในการออกแบบหลักสูตรซึ่งจําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติ                  

ของหลักสูตร การกําหนดเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจนและสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษา                   

ที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือกขอมูลหรือวิธีการคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา 

สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นท่ีจะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลา                  

ที่หลักสูตรกําหนด   

     การรับนักศึกษา หมายถึง การรับนักศึกษาทุกระดับเขามาศึกษาในหลักสูตรตางๆของมหาวิทยาลัยผาน

กระบวนการรับเขาศึกษาตามประกาศ/ระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีถูกกําหนดข้ึน ตั้งแตการกําหนดหลักเกณฑการรับสมัคร 

การกําหนดคุณสมบัติ การกําหนดวิธีการคัดเลือก การสอบและการสัมภาษณ  โดยวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถคัดเลือก

นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ มีศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด  

      การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา หมายถึง การสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความรูความสามารถและ                

มีคุณสมบัติดานความรูพ้ืนฐานหรือประสบการณท่ีจําเปนตอการเรียนในหลักสูตร เชน ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติ             

ไมครบถวนตามท่ีกําหนดในประกาศรับและมีการรับเขาศึกษาแบบมีเงื่อนไข นักศึกษาไดรับการเตรียมความพรอมทางการ

เรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ําเพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสาํเร็จการศึกษา   

 การเตรียมความพรอมไมจําเปนตองเตรียมความพรอมนักศึกษาทุกคน ควรเตรียมความพรอมเฉพาะนักศึกษา

ทีมี่การรับเขาแบบมีเงื่อนหรือมีคุณสมบัติไมครบถวน  สําหรับการปฐมนิเทศไมถือวาเปนการเตรียมความพรอม 

     การพิจารณาเกี่ยวกับการรับเขาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ขอใหดูเจตนารมณของหลักสูตร              

วาตองการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอยางไร และจัดเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาท่ีจะศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณา

จาก มคอ.2 ที่ไดระบุถึงปญหาของนักศึกษาแรกเขาและการแกปญหา 

การรายงานการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดน้ี ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอย                  

ใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี ้

- การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 หมายเหตุ : ในการพิจารณาเก่ียวกับการรับเขาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาขอใหดูเจตนารมณ            

ของหลักสูตรวาตองการนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติอยางไร และจัดเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาท่ีจะศึกษาในหลักสูตร                 

โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ท่ีไดระบุถึงปญหาของนักศึกษาแรกเขาและการแกปญหา 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด  

ที่ทําใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร 
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เกณฑการประเมิน: ระดบัคะแนน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดใน

การกํากับติดตาม

และ 

ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 

• ไมมีการนํา

ระบบกลไก 

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีระบบ                

มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไก 

ไปสูการปฏิบัติ/ 

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 

กระบวนการ 

• ไมมีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนา

กระบวนการ 

• มีระบบ 

มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ 

ปฏบิัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/ 

พัฒนา

กระบวนการ 

จากผลการ

ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ 

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรบัปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ กลไกไปสู 

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน

และกรรมการผูตรวจ

ประเมิน สามารถใหเหตุผล

อธบิาย การเปนแนวปฏิบัติที่

ดีไดชัดเจน 

 

ตัวอยางแนวทางการปฏบัิตท่ีิด ีเชน  

1.มีการกําหนดเปาหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงถึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความพรอมของ

อาจารยประจําที่มีอยู (ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ)  

2.เกณฑการรับนักศึกษาท่ีประกาศรับสะทอนคุณภาพของนักศึกษาที่ เหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเปดสอน                   

และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร ผลลัพธ การ

เรียนรูท่ีกําหนดในหลักสูตร(เชน GPA ความรูพ้ืนฐานในสาขา ภาษาตางประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ฯลฯ)  

3.เกณฑท่ีใชในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการคัดเลือก       

มีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนักศกึษาท่ีสมัครเขาเรยีน  

4.นักศึกษาที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

หลักสูตรกําหนดมีคณุสมบัติข้ันตนท้ังความรูพื้นฐานหรือประสบการณท่ีจําเปนตอการเรียนในหลักสูตร ใฝรู ใฝเรียน       มี

ความพรอมดานสุขภาพกายและจิต  มีเวลาเรียนเพียงพอ  

5.ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กําหนดในประกาศรับและมีการรับเขาศึกษาแบบมี

เงื่อนไข นักศึกษาไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันตํ่า 

เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา  
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6.การกําหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสู งกวาคุณสมบัติ                  

ของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษาตางประเทศและคุณสมบัติพื้นฐานท่ี

นําไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย  

     7.กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเขมงวดเพ่ือใหไดนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง 

(พิจารณาจากอัตราสวนนักศึกษาที่รบัเขาตอผูสมัคร) 

 

ตัวอยางแบบประเมินการรับเขา 

ตัวอยางหัวขอการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1) เกณฑการคัดเลือกมีความเหมาะสมสะทอนคุณภาพของนักศึกษา      

2) มีการประชาสัมพันธการรับเขาหลากหลายชองทาง       

3) ขั้นตอนการสมัครมีความสะดวกรวดเร็ว เขาถึงงาย       

4) ระยะเวลาในการประกาศรับสมัครมีความเหมาะสม      

5)  การรับรายงานตัวนักศึกษาเปนไปตามขั้นตอน      

6) กระบวนการคัดเลือกมีความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได      

7) มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกมารายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด      

8) มีการกําหนดเกณฑ และแนวปฏิบัติการรับนักศึกษาไดอยางเหมาะสม ชัดเจน      

9) อื่นๆ โปรดระบุประเด็นคําถาม      
 

ตัวอยางแบบประเมินการเตรียมความพรอม 

ตัวอยางหัวขอการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1) มีการช้ีแจงใหทราบถึงแนวทางในการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษา      

2) มีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาที่สอดคลองกับความปญหาแรก

เขาของนักศึกษา 

     

3) กิจกรรมการเตรียมความพรอมมีความหลากหลายและสรางเสริมประสบการณและ

ศกัยภาพนักศึกษา 

     

4) มีการใหความรูและคําแนะนําเก่ียวกับการจัดการศึกษาตลอดหลกัสูตร      

5)  มีการแนะนําการใชชีวิต และปรึกษา ชี้แนะในเรื่องตาง ๆ      

6) ความพึงพอใจในภาพรวมของการเตรียมความพรอม      
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ตัวชี้วัดท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  

รอบการประเมิน 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

ปการศึกษา 

ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพ้ืนฐานหรือการเตรียมความพรอมทางการเรียนแก

นักศึกษา เพ่ือใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคนันอย ในระหวาง

การศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆท้ังกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน              

มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะมีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา

วิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการความเส่ียงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสําเร็จ

การศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด รวมท้ังการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสราง

โอกาสการเรียนรูท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหไดมาตรฐานสากล 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอย                      

ใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี ้

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี

- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศกึษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด                     

ที่ทําใหไดนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

เกณฑการประเมิน  

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดใน

การกํากับติดตาม

และ 

ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 

• ไมมีการนํา

ระบบกลไก 

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีระบบ                

มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไก 

ไปสูการปฏิบัติ/ 

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 

กระบวนการ 

• ไมมีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนา

กระบวนการ 

• มีระบบ 

มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/ 

พัฒนา

กระบวนการ 

จากผลการ

ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ 

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรปูธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ กลไกไปสู 

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรปูธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยนืยัน

และกรรมการผูตรวจประเมิน 

สามารถใหเหตุผลอธบิาย การ

เปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวอยางแนวทางการปฏบัิตท่ีิด ีเชน  

การควบคมุดแูลการใหคําปรึกษาดานวิชาการและแนะแนวแกนักศกึษา 

1. การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา มีการควบคุมกํากับใหจํานวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษา

เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  

2. อาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการมีเวลาใหการดูแลนักศกึษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)  

3. การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา  

4. การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนักศึกษา การแลกเปล่ียนขอมูลนักศึกษาในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา 

(ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดออน)  

5. อาจารยท่ีปรึกษาใหความชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือดานอื่นๆ  

6. การจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา (มีขอมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา  มีความเส่ียงที่จะออกกลางคันหรือสําเร็จ

การศึกษาชา ฯลฯ)  

7. ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศกึษาและอาจารยท่ีปรึกษา  

8. บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาใหคําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคําปรึกษาการทําวิทยานิพนธ

ท่ีเพียงพอ 

กิจกรรมการพัฒนาศกัยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

1. มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนักศึกษาเพียงพอและครอบคลมุทุกประเภทกิจกรรม  

2. บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ีสนองความตองการของ

นักศึกษา  

3. การจัดกิจกรรมนักศกึษาตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร  

4. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความเปนพลเมือง (civic 

engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ  

5. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตองชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เชน ICT literacy, scientific 

literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills  

6. การเปดโอกาสใหนักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  

7. การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจํากัด  

8. หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนักศกึษาไดรับการพัฒนาใหไดสาระ

ความรู ทักษะท่ีสอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน การสรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัย

ภายในประเทศและตางประเทศ ม ีVisiting Professors ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนักศึกษาและการสง

นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 
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ตัวชีว้ัดที่ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศกึษา 

ชนิดของตัวชี้วัด ผลลัพธ 

รอบการประเมิน 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวชี้วัดผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียนมีอัตราการคงอยูของ

นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร และผลการ

จัดการขอรองเรียนของนักศกึษา 

การคงอยูของนักศึกษา หมายถึง การท่ีนักศึกษายังคงสภาพการเปนนักศึกษาตั้งแตรับเขาศึกษาโดยไมออก

กลางคันหรือหายไปไหน หรือ ไมไดพนสภาพการเปนนักศึกษา 

การออกกลางคันหรือการหายไป  หมายถึง การท่ีนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุและปจจัยตางๆหลายประการ  

ความพึงพอใจตอหลักสูตร หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตร   โดยมีประเด็น

พิจารณาในดานการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา  การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (ตัวชี้วัดท่ี 3.1 และ 

3.2)  การจัดสภาพแวดลอมและปจจัยสนับสนุนการเรียนรู  สิ่งอํานวยความสะดวกเปนตน (ท้ังนี้ควรมีการจัดเก็บขอมูล

จากนักศึกษาทุกชั้นป เพื่อประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ควรเปน

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนท่ีดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวชี้วัด  ท่ี 3.1 และ 3.2 

การจัดการขอรองเรียน  หมายถึง การอธิบายการจัดการขอรองเรียนท่ีมีนัยสําคัญ ไมไดเนนท่ีปริมาณหรือ

จํานวนขอรองเรียน 
 

 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วดัน้ี ใหอธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นตอไปนี้ 

- การคงอยู 

- การสําเรจ็การศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศกึษา 

 

หมายเหต ุ: 

1) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนท่ี

ดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวช้ีวัด 3.1  และ 3.2 

2) การจัดการขอรองเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการขอรองเรียนที่มีนัยสําคัญไมไดเนนท่ีปริมาณหรือ

จํานวนขอรองเรียน  ขอรองเรียนนี้รวมถึงขอเสนอแนะ คําบน เก่ียวกับกระบวนการท่ีดําเนินการใหกับนักศึกษาตาม

กิจกรรมในตัวชี้วัด 3.1  และ 3.2 



KKU Guidelines for Quality Assurance at Program Level 

แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน     หนา : 58 

 

2) อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากจํานวนนักศึกษาที่เขาในแตละรุน ลบดวยจํานวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณี

นับถึงสิ้นปการศึกษาท่ีประเมิน ยกเวน การเสียชีวิต การยายสถานที่ทํางานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปน         

รอยละของจํานวนที่รับเขาในแตละรุนท่ีมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลว 

3) การคิดรอยละของจํานวนนักศึกษาที่ยังคงอยูของแตละรุน  

ตัวอยางท่ี 1  การคํานวณ หลักสูตร 4 ป 

ปการศึกษา จํานวนรับเขา 

(1) 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร(2) จํานวนท่ีลาออกและคัดช่ือออก 

จนถึงส้ินปการศึกษา 2561 (3) 2559 2560 2561 

2556  x    

2557   x   

2558    x  

                                         
 

ตัวอยางท่ี 2 การคํานวณ หลักสูตร 2 ป 

ปการศึกษา จํานวนรับเขา 

(1) 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(2) 

จํานวนที่ลาออกและคัดชื่อออก 

จนถึงสิ้นปการศึกษา 2561 (3) 

2559 2560 2561 

2558  x    

2559   x   

2560    x  
                                      

                                        
 

ตัวอยางท่ี 3 การคํานวณหลักสูตร 2 ป (ระดับปริญญาโท)  

ปการศึกษา จํานวน

รับเขา 

(1) 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษาตาม

หลักสูตร(2) 

จํานวนท่ีลาออก

และคดัชื่อออก 

(3) 

อัตราการสําเร็จ

การศึกษา 

อัตราการคงอยู 

2559 2560 2561 

2558 35 15   4 15*100/35=42.86 (35-4)*100/35=88.57 

2559 35  16  3 16*100/35=45.71 (35-3)*100/35=91.43 

2560 35   17 2 17*100/35=48.57 (35-2)*100/35=94.29 
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เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีการ

รายงานผล

การดําเนิน 

งาน 

• มีการรายงาน

ผลการดําเนิน 

งานบางเร่ือง 

• มีการรายงานผล

การดําเนิน 

งานครบทุกเร่ือง

ตามคําอธิบายใน

ตัวชี้วัด 

• มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุก

เร่ืองตามคําอธบิายใน

ตัวชี้วัด 

• มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานดีขึ้น 

ในบางเร่ือง 

 

• มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุก

เร่ืองตามคําอธบิายใน

ตัวชี้วัด 

• มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานดีขึ้น 

ในทุกเร่ือง 

 

• มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายในตัวช้ีวัด 

• มีแนวโนมผลการดําเนินงาน

ดีขึ้นในทุกเร่ือง 

• มีผลการดําเนินงานที่โดด

เดนเทียบเคยีงกับหลักสูตรนั้น

ในมหาวิทยาลัยกลุมเดียวกัน

โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยันและกรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถใหเหตุผล

อธบิายวาเปนผลการ

ดําเนินงานที่โดดเดนอยาง

แทจริง 

 

ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจนักศึกษาทุกชั้นป และทุกประเด็นท่ีเก่ียวกับนักศึกษา 

ที่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ย 

5 4 3 2 1 

1 ดานการใหคาํปรึกษา (นักศึกษาทุกช้ันป) (สอดคลองตัวชี้วัด 3.1)      

1.1 ระบบเทคโนโลยีสารเทศและการส่ือสารเพ่ือการใหคําปรึกษา      

1.2 การดูแลชวยเหลือนักศึกษา       

1.3 การช้ีแจงใหนักศึกษาเขาใจบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา      

1.4 การช้ีแจงใหนักศึกษาทราบขอปฏบิัติของนักศึกษา      

1.5 การสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา       

1.6 โอกาสท่ีนักศึกษาเขาพบอาจารยเพื่อขอรับคําปรึกษา      

1.7 การใหคาํแนะนํานักศึกษาในการคนหาขอมูลเก่ียวกับกฏ ระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตร      

1.8 การใหขอมูลเก่ียวกับกฏระเบียบที่สําคัญแกนักศึกษา      

1.9 การใหคาํปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับการวางแผนการศึกษาและอาชีพ      

1.10 การใหคาํปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรและการลงทะเบียน      

1.11 การใหคาํแนะนําแกนักศึกษาเก่ียวกับการคนควาหาความรู       
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ที่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ย 

5 4 3 2 1 

1.12 การใหคาํแนะนําแกนักศึกษาเกี่ยวกับบริการตางๆในวิทยาลัยและชุมชน      

1.13 การใหคาํปรึกษาเบ้ืองตนแกนักศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต      

1.14 การใหคาํปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับการดําเนินชีวิตอยางปลอดภัย      

2 ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม  (นกัศึกษาชั้นปที่1)(สอดคลองตัวชี้วัด 3.1)      

2.1 มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนเขาศึกษา      

2.2 มีการจัดกิจกรรมหรือการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาระหวางศกึษา ชั้นปที่ 1-2      

2.3 กิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาสามารถทําใหนักศึกษามีความ

พรอมในการศึกษาในหลักสูตร 
     

3 ดานหลักสูตรการศึกษา (นักศึกษาทุกระดบั) (สอดคลองตัวชี้วัด 5.1)      

3.1 หลักสูตรมีความทันสมัยและมีความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร      

3.2 หลักสูตรพิจารณาผูสอนท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ ทําใหผูเรียนไดประสบการณ      

3.3 หลักสูตรมีการประเมินการสอนทุกรายวิชาอยางนอยปละ 2ครั้ง      

3.4 มีแนวทางในการประเมินผลการเรียนรูที่ชัดเจนและแจงใหทราบลวงหนา      

3.5 มีการใหขอมูลปอนกลับเพื่อการพัฒนานักศึกษา      

3.6 การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร      

4 ดานการพัฒนานักศึกษา (นกัศึกษาทุกระดบั) (สอดคลองตัวชี้วัด 3.2)      

4.1 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสอดคลองกับสาขาที่เรียน      

4.2 การพัฒนานักศึกษาสอดคลอกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค      

4.2 การพัฒนานักศึกษาสอดคลองและมุงเนนทักษะในศตวรรษที่ 21      

4.3 
มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาเพ่ือใชผลการประเมินในการปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
     

4.4 มีการพัฒนานักศึกษาที่เนนการวชิาการและทักษะการแกปญหา      

4.5 มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา      

4.6 มีการการสนับสนุนทุนการศึกษา      

5 ดานอาจารยผูสอน  (นักศึกษาทุกระดับ)(สอดคลองตวัชี้วัด 5.2)      

5.1 มีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา      

5.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนแบบอยางท่ีด ี      

5.3 ยอมรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเรียน      

5.4 มีกระบวนการถายทอดความรูและเทคนิคการสอน      

5.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรูตรงตามวตัถุประสงคการเนื้อหารายวิชา      
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5.6 สนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ      

5.7 มีการวางแผนการสอนและเตรียมการสอนอยางด ี      

6 ดานการจัดการเรียนการสอน  (นักศึกษาปสุดทาย)      

6.1 มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั      

6.2 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการจัดการเรียนการสอน      

6.3 มีการบูรณาการดานการบริการวิชาการและการวิจัยเขากับการเรียนการสอน      

6.4 มีการจัดการเรียนสอนการสอนที่สงเสริมทักษะดานภาษาตางประเทศ       

6.5 มีการพัฒนาและปรับพื้นฐานการเรียนรูกอนเขาศึกษา      

6.6 มีการกระตุนทักษะทางปญญา การวเิคราะห และทักษะการแกปญหา      

6.7 มีการพัฒนาองคความรูใหมๆมาใชในการจัดการเรียนการสอน      

8 ดานการวัดและประเมินผล (นักศึกษาทุกชั้นป)(สอดคลองตัวชี้วัด 5.3)      

8.1 การวัดและประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู      

8.2 มีการวัดและประเมินเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดของหลักสูตรและรายวิชา      

8.3 มีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา      

8.4 มีการนําเอาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน       

8.5 มีการวัดและประเมินที่เปนธรรม  มีความถูกตอง  โปรงใส ตรวจสอบได       

9 ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู(สอดคลองตัวชี้วัด 6.1)      

9.1 มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน      

9.2 มีการบริการดานสื่อการการเรียนการสอน      

9.3 มีการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย      

9.4 มีการใหบริการอินเตอรเน็ตและ WIFI ที่ครอบคลุมพ้ืนที่การจัดการเรียนการสอน      

9.5 มีการบริการหองสมุด เอกสาร หนังสือ ตํารา และการสืบคนขอมูลสารสนเทศ      

10 ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ระดับบัณฑิตศึกษา)      

10.1 ดานระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ (เฉพาะระดับ

บณัฑติศกึษา) 
     

10.2 ความสะดวกในการติดตอกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ      

10.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ มีความรูความสามารถในการแนะนํา

การทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
     

10.4 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ มีเวลาเพียงพอในการใหคําปรึกษา      
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10.5 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความสนใจ ติดตามผลการทํา

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศกึษาอยางสม่ําเสมอ 
     

10.6 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอด

ประสบการณดานการวิจัยและสรางสรรค แกนักศึกษาตลอดจนรับฟงความคิดเห็น และ

ชวยแกไขปญหาตางๆ 

     

10.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรคแลกเปลี่ยนสนทนา 

หรือทํางานรวมกัน 
     

10.8 มีการจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษาเพ่ือทําวิจัย (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาตอบ)      

10.9 มีหองทํางานวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) เพ่ือใหนักศึกษาเขาใชไดสะดวกในการทําวิจัย 

(เฉพาะระดับบณัฑิตศึกษาตอบ) 
     

10.1

0 

มีอุปกรณและเครื่องมือพ้ืนฐานที่จําเปนและเหมาะสมในการทําวิจัย (เฉพาะระดับ

บณัฑติศกึษาตอบ) 
     

11 ดานขอรองเรียนตางๆ (ทุกระดบัการศึกษา)      

11.1 นักศึกษาเคยมีขอรองเรียนในดานตางๆตอการจัดการหลักสูตรหรือคณะหรือไม 

(เชน การรองเรียน/ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอม การใหคําปรึกษา การจัด

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา การจัดสภาพแวดลอมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เปนตน) 

 

 ไมเคย    เคย   ระบุขอ

รองเรียน ---------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

-ขอรองเรียนไดรับการแกไข

หรือไม (………………………) 

11.2 ในกรณีท่ีมีการจัดการขอรองเรียน ทานพึงพอใจอยูในระดบัใด      

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

หมายเหตุ  

ควรพิจารณาปรับปรุงขอคําถามใหสอดคลองและเหมาะสมกับการบริหารหลักสูตร โดยอาจจะเพิ่มหรือลดจํานวนขอ

คําถาม  หรือ  หัวขอตางๆเพ่ือใหมีความเหมาะสมโดยผานการพิจารณารวมกันระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของ) 
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องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

อาจารยเปนปจจัยปอนที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต ผูเก่ียวของตองมีการออกแบบระบบ ประกันการบริหารและ

พัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบทปรัชญา วิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัยและของหลักสูตร และมีการสงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพผูบริหาร

ตองกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรม การดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย 

การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เปนการดําเนินงานเพื่อใหไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นดวย

การวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่

รับเขาในหลักสูตร มีจํานวนอาจารยท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณท่ีเหมาะสม

กับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการ

อยางตอเน่ือง 

องคประกอบดานอาจารย เริ่มดําเนินการตั้งแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารยและผลลัพธท่ีเกิด

กับอาจารย ใหพิจารณาจากตัวช้ีวัด ดังตอไปนี ้

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
 

คําอธิบายเพิ่มเติม: สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  

การบริหารและการพัฒนาอาจารย หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเทานั้น  

การนับผลงานวิชาการของผูรับผิดชอบหลักสูตร  

พิจารณาจากผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีรายช่ือ ณ วันสิ้นสุดปการศึกษานั้นๆ โดยไมตองนําระยะเวลา

ในการประจําหลักสูตรมาพิจารณา (เชน อาจารยประจําเพ่ิงไดรับรับแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรและเขามาทํางาน

ในหลักสูตรเพียง2เดือน กรณน้ีีสามารถนับผลงานวิชาการของผูรับผิดชอบหลักสูตรทานนั้นไดเลย) 

การนับผลงานวิชาการของผูรับผิดชอบหลักสูตรบัณฑิตศกึษาสาขาเดียวกัน 

กรณีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ท่ีใชอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกัน การนับ

ผลงานวิชาการสามารถนับไดทั้ง 2 หลักสูตร 

การนับบทความท่ีไดรับการอางอิงในรอบ 5 ป   

นับบทความวิจัยท่ีไดรับอางอิงใน 5 ป พ.ศ.  โดยนับรวมป พ.ศ.ท่ีประเมินเปนปท่ี 5 (ไมไดนับบทความวิจัยที่ทํามาแลว 

5 ป พ.ศ. แลวถูกอางอิงในป พ.ศ.ท่ีรับการประเมิน) เปนการนับผลงานวิจัยท่ีมีการเผยแพรไปแลว แตไดรับการอางอิง

ในรอบ 5 ป พ.ศ.)  ปการศึกษา 2561  นับผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงระหวางป พ.ศ. 2014-2018 

การนับอัตราการคงอยูของอาจารย  ใหพิจารณารายชื่อผูรับผิดชอบวามีการเปลี่ยนแปลงในแตละป ตั้งแตไดรับอนุมัติ

จากสภามหาวิทยาลัยใหดําเนินการตามรอบหลักสูตรน้ันๆ   
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การประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการที่ดําเนินงาน

ในขอ 4.1 ไดแก การรบัและแตงตั้ง, การบริหาร, การสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 

เอกสารแนบทายประกาศ พ.ศ.2560 เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

ประเภทของผลงานทางวิชาการ  

 ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562 แบงออกเปน แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 

กลุม 1 งานวิจัย 

กลุม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ไดแก  2.1. ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 2.2 ผลงานวิชาการเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู  2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ  2.4 กรณีศึกษา (Case 

Study)  2.5 งานแปล  2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน  2.8 ผลงาน

สรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2.8 ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ  2.9 สิทธิบัตร  2.10 ซอฟตแวร 

กลุม 3  ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

กลุม 4  ไดแก 4.1 ตํารา    4.2 หนังสือ    4.3 บทความทางวชิาการ 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดยคณะผูทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer)ที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย ดังนี ้

1. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูลที่ ก.พ.อ.กําหนด ท้ังนี้ วารสาร

ทางวิชาการน้ันอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพ หรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส 

2. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัย 

3. นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการท่ีเปนฉบับเต็มของการประชุมระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ โดยตองมีคณะผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีอยูในวงวิชาการนั้น

หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของทําหนาท่ีคัดสรรกล่ันกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกตอง การใชภาษา และแกไขถอยคําหรือ

รูปแบบการนําเสนอที่ถูกตองกอนการเผยแพรในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) 

ซึ่งอาจอยูในรูปแบบหนังสือหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสและอาจเผยแพรกอนหรอืหลังการประชุมก็ได ทั้งน้ี คณะผูทรงคุณวุฒิ

หรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกลาวจะตองมีผูทรงคุณวุฒิที่อยูในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของจากหลากหลายมหาวิทยาลัย 

4. เผยแพรในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพ

ในสาขาวิชาน้ันและสาขาวิชาที่เก่ียวของอยางกวางขวางตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้  คณะผูทรงคุณวุฒิ                

(peer reviewer)จะตองไมใชคณะกรรมการตรวจรับทุนหรอืตรวจรบังานจางเพ่ือใหงานวิจัยน้ันเปนไปตามวัตถุประสงค

หรือขอกําหนดของสัญญาจางเทานั้น 

5. เผยแพรในรูปของหนังสือ (monograph) พรอมหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพใน

สาขาวิชาน้ันและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของอยางกวางขวางตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดเม่ือไดเผยแพร “งานวิจัย” ตาม

ลักษณะขางตนแลว การนํา “งานวิจัย” น้ัน มาแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวนใดสวนหน่ึงเพ่ือนํามาเสนอ             ขอ

กําหนดตําแหนงทางวชิาการและใหมีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหน่ึงจะกระทําไมได 



KKU Guidelines for Quality Assurance at Program Level 

แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน     หนา : 65 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  

รอบการประเมน ิ

คําอธิบายตัวชี้วัด 

ปการศึกษา 

การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ่มตนต้ังแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑคุณสมบัติอาจารย                      

ที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารยท่ีเหมาะสม 

โปรงใส นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาวเพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติ

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรม                        

การดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย 

การบริหารอาจารย  หมายถึง การกําหนดนโยบาย การวางแผนอัตรากําลังใหมีความเหมาะสม การสรรหา

อาจารย   การวางแผนพัฒนาอาจารยและการวางแผนการสรางความกาวหนาดานวิชาการ  การกําหนดภาระงาน  การจัด

สภาพแวดลอมองคกรและการสรางความผูกพัน การรักษา ยกยองและธํารงอาจารย การทดแทนอัตรากําลังที่ลาออก 

เกษียณ โอนยาย  

การพัฒนาอาจารย  หมายถึง การสงเสริมใหอาจารยมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด รวมท้ังการเพิ่มพูนประสบการณในดานการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัยและการบริการวิชาการ 

 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยให

ครอบคลุมประเด็นตอไปนี ้  

1.ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

2.ระบบการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        

3.ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด                    

ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรอยางตอเน่ือง และมีการสงเสริมใหมีการเพ่ิมพูนความรูความสามารถของอาจารยเพ่ือสรางความ

เขมแข็งทางวิชาการของหลกัสูตร 
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เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดใน

การกํากับติดตาม

และ 

ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 

• ไมมีการนํา

ระบบกลไก 

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีระบบ                

มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไก 

ไปสูการปฏิบัติ/ 

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 

กระบวนการ 

• ไมมีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนา

กระบวนการ 

• มีระบบ 

มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ 

ปฏบิัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/ 

พัฒนา

กระบวนการ 

จากผลการ

ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ 

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรบัปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ กลไกไปสู 

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน

และกรรมการผูตรวจ

ประเมิน สามารถใหเหตุผล

อธบิาย การเปนแนวปฏิบัติที่

ดีไดชัดเจน 

 

ตัวอยางแนวปฏิบติัที่ดี เชน  

ระบบการรับอาจารยใหม 

1. การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

2. การมีระบบการรับอาจารยใหมท่ีมีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ รวมท้ังมีการพัฒนาอาจารยท่ีมีอยูเดิม

อยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของ       

แตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจํานวน

ท่ีไมต่ํากวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย 

1. มหาวิทยาลัยตองมีการจัดสรรหรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ ตาม

เปาหมาย   ที่กําหนด  

2. ผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังดาน

อาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย

ประจําหลักสูตร โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ)  

3. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยท่ีมีศักยภาพใหคงอยูกับ

มหาวิทยาลัย              ลดอัตราการลาออก หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย แผนอัตรากําลัง 
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แผนการสรรหาและ                 รับอาจารยใหม แผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหนงทดแทนกรณีลาไปศึกษาตอ/ 

เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท  

4. ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนด มหาวิทยาลัยตองมีวิธีการ

บริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคล เพ่ือทดแทนขอจํากัดอยางเปนระบบ  

5. มีแผนบริหารความเส่ียงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณมีีอาจารยขาดแคลน กรณมีีอาจารยสมดุลกับภาระงาน 

เพ่ือใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหารความเสี่ยงดานจรรยาบรรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลนักศึกษา  

6. การกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน  

7. การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒ ิความรู ความสามารถ และประสบการณ  

8. ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

9. ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสตูร  

10. ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน  

11. ระบบการยกยองและธํารงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

1. มหาวิทยาลัยใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง   

2. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงขึ้น เพ่ือสงผลตอ

คณุภาพของบัณฑิต  

3. การควบคุม กํากับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง  

4. การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยท้ังในและระหวางหลักสตูร  

5. การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยที่มีการทําวิจัยเพื่อพัฒนา                    

การเรยีนการสอน)  

6. การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย  

7. อาจารยอาวุโส หรืออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร  
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ตัวชี้วัดท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวชี้วัด ปจจัยนําเขา  

 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอโดยทําให

อาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปดใหบริการ และมีประสบการณท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอัน

สะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวชี้วัดน้ีจะประกอบดวย 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI                

  และ Scopus ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ประเมินเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก) 

 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (นับรอบการประเมินตามปการศึกษา) 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความลุม

ลึกทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อการติดตามความกาวหนาทาง

วิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารยท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกทีต่รงหรือ

สัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 

เกณฑการประเมิน  

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
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สูตรการคาํนวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

        

 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

    

คะแนนที่ได = 

 

 

หมายเหต ุ: 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสาํเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งน้ีอาจ

ใชคุณวุฒอิื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมคีณุวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังนี้ตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยในมหาวิทยาลัย

ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเน่ืองเพ่ือนําไปใชในการเรียน                 

การสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาว

ของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน 

           โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน ระหวาง 0-5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 

ศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 

ศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 

ศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

x 
 

100 
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

x 
 

5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5 
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สูตรการคาํนวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 

        

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

    

คะแนนที่ได = 

 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร (นับรอบตามป พ.ศ.) 

ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําไดสรางสรรคขึ้น เพ่ือแสดงใหเห็นถึง

ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพร

และนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือ

บทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรบัการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธบิัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใช

สังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคการระดับชาติวาจางใหดําเนินการ    

ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

รวมท้ังงานสรางสรรคตางๆ โดยมีวิธีการคิด ดังน้ี 

 

เกณฑการประเมิน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 

 

 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตําแหนงทางวชิาการ  

x 
 

100 
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการ  

x 
 

5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่มีตําแหนงทางวชิาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5 
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2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

    

คะแนนที่ได = 

 
 

 

 

กําหนดระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้(ใชสําหรับการประเมินในปการศกึษา 2561) 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการ

ระดับชาติ   

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม วิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตมหาวิทยาลัยนําเสนอ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน ฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต

วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 1   

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน ฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 - ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร  

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร  

x 
 

100 
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

x 
 

5 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  

- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  

- ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวชิาการแตไมไดนํามา

ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

  

กรณีท่ีเปนงานสรางสรรค การกําหนดคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลน 

0.40 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัมหาวิทยาลัย 

0.60 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัชาต ิ

0.80 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คนโดยมี

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย 
 

 

หมายเหต ุ

1.ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เปนตนไป การเผยแพรผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ

การพิจารรณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ  พ.ศ.2562  การพิจารณา 

ผลงานทางวิชาการสาหรับการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดารงตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประกาศ ณ 

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 จะตอง

เผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีมีรายชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังน้ี 

1.  ฐ า น ข อ มู ล ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  ไ ด แ ก  ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science                            

(เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR และ Project Muse 

2. ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแก  ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai JournalCitation Index - TCI)                  

เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยูในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ (ใชสําหรับการประเมินในปการศกึษา 2562 เปนตนไป) 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม วิชาการระดับชาติ   

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม วิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธบิตัร  

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน ฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562 

-ตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1   

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน ฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562 ไดแก ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science 

(เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR และ Project Muse 

1.00 - ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร  

- ผลงานวิชาการรบัใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตาํแหนงทางวิชาการแลว  

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  

- ตําราหรือหนังสอืที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  

- ตําราหรือหนังสอืที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
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จํานวนบทความของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus 

ตอจํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือไดวาเปนหลักสูตรสูงสุดของมหาวิทยาลัยการศึกษาเปนหลักสูตรท่ีสําคัญและ

เนนการสรางองคความรูใหมเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญา

เอกจึงมีความสาํคัญอยางมากตอหลกัสูตรน้ันๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกท่ี

ไดรับการอางอิงยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถ ในการทําวิจัยมีผลงานท่ี

ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานขอมูล TCI และ Scopus และบทความท่ีตีพิมพไดรับการอางอิง 

แสดงใหเห็นวามีการนําไปใชประโยชนและเปนฐานในการพัฒนางานวจิัยใหมๆใหมีความกาวหนามากขึ้น จํานวนบทความ

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไดรับการอางอิงมากยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูท่ีมีผลงาน

และไดรับการยอมรับในวงวิชาการน้ันๆ 

การคํานวณตัวชี้วัดนี้ ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง ตั้งแตหนึ่งครั้งขึ้นไป รวมท้ังการอางอิง

ตนเอง ที่เปนผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ             

ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกน้ัน โดยนําเสนอในรูปสัดสวน ท้ังนี้ พิจารณาผลการดําเนินงาน 5 ป

ยอนหลังตามปปฏิทิน ซึ่งนับรวมปที่ประเมิน 

 

เกณฑการประเมิน 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

อัตราสวน จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

อัตราสวน จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ที่กําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

อัตราสวน จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบจําหลักสูตร 

ที่กําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 

 

สูตรการคาํนวณ 

1. อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร = 

                    

 

 

 จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง  

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
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2. แปลงคาที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

 

ตัวอยางการหาอัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

นับจํานวนบทความที่ถูกอางอิงรวมท้ังการอางอิงตนเอง โดยพิจารณาบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร          

ท่ีถูกอางอิง 5 ปปฏิทินยอนหลัง โดยนับปปฏิทินท่ีประเมินดวย 

 

หลักสูตรปริญญาเอก  หลักสูตร  B  (กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ)  มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  3  คน มี

ผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงฯ  

ช่ือ สกุล ชื่อบทความ ฐานขอมูล ปท่ีปฏิทินท่ีถูกอางอิง 

ในรอบ 5 ป 

จํานวนบทความ 

คนท่ี 1 1.เร่ือง….. TCI 2014 1 

คนท่ี 2 2.เร่ือง….. Scopus 2015 1 

3.เร่ือง…. TCI 2015 1 

คนท่ี 3 4.เร่ือง…. Scopus 2016 1 

5.เร่ือง… Scopus 2017 1 

6.เร่ือง…. TCI 2018 1 

รวม 5 - (นับสะสมในรอบ 5ป

ปฏิทิน : ป2014-2018) 

6 

อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง 

                                    (จํานวนบทความที่ถูกอางอิง/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

(6/3)  

เทากับ 2.00 

คาํนวณคะแนน (คะแนนเต็ม 5 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพเทากับ 3.0) 

(อัตราสวนบทความท่ีไดรับการอางอิง*5/อัตราสวนบทความท่ีไดรบัการอางอิง 

ที่กําหนดใหไดคะแนนเต็ม5) 

(2.00*5/3.00) 

เทากับ 

3.33 คะแนน 

 

 

 

 

 

 อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

x 
 

5 
อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5 



KKU Guidelines for Quality Assurance at Program Level 

แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน     หนา : 76 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

ชนิดของตัวชี้วัด ผลลัพธ  

รอบการประเมิน 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

ปการศึกษา 

ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยที่มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาใน

หลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 

อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   หมายถึง  จํานวนการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรในการปฏิบัติหนาที่ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาของหลักสูตร  กรณีมีการลาออก โอนยาย ลาศึกษาตอ หรอืไม

สามารถปฏิบัติหนาที่เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดวยสาเหตุใดก็ตาม ติดตอกันนานเกิน 3 เดือน จะตองพิจารณา

แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมาปฏิบัติหนาท่ีแทน  จะชวยใหหลักสูตรมีจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาและมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 

      ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง ระดับความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่สํารวจจากแบบสอบถามในประเด็นตางๆท่ีเก่ียวของกับการบริหารหลักสูตร เชน ดานการบริหารหลักสูตร ดาน

การพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดานการกํากับติดตามคุณภาพหลักสูตร ดานการพัฒนาผูเรียน  ดานการจัดการ

เรียนการสอน ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เปนตน    

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วดัน้ีใหอธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการดําเนินงาน ในประเด็นตอไปน้ี 

           1.การคงอยูของอาจารย ผู รับ ผิดชอบหลักสูตร  2.ความพึงพอใจของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร                          

(ที่มีตอกระบวนการ 1.ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   2.ระบบการบริหารอาจารย  3.ระบบการ

สงเสรมิและพัฒนาอาจารย) 
 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีการ

รายงานผล

การดําเนิน 

งาน 

• มีการรายงาน

ผลการดําเนิน 

งานบางเร่ือง 

• มีการรายงาน

ผลการดําเนิน 

งานครบทุกเร่ือง

ตามคําอธิบายใน

ตัวชี้วัด 

• มีการรายงานผล

การดําเนินงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายในตัวช้ีวัด 

• มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานดีขึ้น 

ในบางเร่ือง 

 

• มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุกเร่ือง

ตามคําอธิบายใน

ตัวชี้วัด 

• มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานดีขึ้น 

ในทุกเร่ือง 

 

• มีการรายงานผลการดําเนินงาน

ครบทุกเร่ืองตามคําอธิบายใน

ตัวชี้วัด 

• มีแนวโนมผลการดําเนินงานดีขึ้น

ในทุกเร่ือง 

• มีผลการดําเนินงานที่โดดเดน

เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน

มหาวิทยาลัยกลุมเดียวกันโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยันและ

กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ

ใหเหตุผลอธิบายวาเปนผลการ

ดําเนินงานที่โดดเดนอยางแทจริง 
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ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบตอการบริหารหลักสูตร 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสํารวจ  

1. เพศ  ( ) ชาย  ( ) หญิง 

2. ตําแหนงทางวชิาการ ( )  อาจารย  ( ) ผูชวยศาสตราจารย ( ) รองศาสตราจารย  ( )  ศาสตราจารย  

3. วุฒกิารศึกษา  ( ) ปริญญาตรี    ( )  ปริญญาโท   ( )  ปริญญาเอก   ( ) อื่นๆ โปรดระบ…ุ…………………………….. 

4. ประสบการณการสอนในหลักสูตร ( )  ต่ํากวา 2 ป  ( ) 2-4 ป  ( )  5-7 ป  ( )  มากกวา 7 ป 

5. ประสบการณในการบริหารหลักสูตร ( )  1 ป   ( )  2 ป  ( ) 3 ป  ( )  4 ป  ( )  5 ป   ( )  มากกวา 5 ป  

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 

ท่ี ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ดานการบริหารหลักสูตร      

1 การกําหนดวสัิยทัศน คานิยม และกลยุทธในการบริหารหลกัสูตร      

2 การกําหนดแผนปฏบิัติงานประจําป  (1 ป)  แผนระยะยาว (4ป)      

3 การกํากับผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหลักสูตร      

4 การกํากับติดตามการจัดการเรียนสอนใหเปนไปตามมาตรฐาน TQF      

5 การติดตามการทวนสอบและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน      

6 การวิเคราะหผลการดําเนินงานและการปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร      

7 มีการวางแผนดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน      

8 มีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรโดยมีการตกลงกันลวงหนา 

     

9 การกําหนดรายวิชาใหผูสอนมีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถ      

10 การสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

     

11 มีการประเมินการสอนของอาจารยและนําผลการประเมินมาใชในพัฒนา

ทักษะและคุณการสอนของอาจารย 

     

12 ภาระงานสอนของอาจารยแตละคนมีความเหมาะสม      

ดานการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน       

13 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม/ผูรับผิดชอบคนใหมที่รับเขามาเปนอาจารย

ประจําหลักสูตรเพ่ือแนะนําดานการจัดทําแผนการสอน การประเมินผล

ผูเรียน  เทคนิคการจัดการเรียนสอนและขอมูลอื่นๆของหลกัสูตร 

     

14 มีการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรและ

อาจารยผูสอนเพ่ือใหมีศักยภาพอยางนอยปละ 1ครั้ง 
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ท่ี ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

15 มีการพัฒนาและสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ       

16 มีการสนับสนุนใหขอผลงานทางวชิาการ       

17 มีบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกันระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน  

     

18 มีการประชุมและสื่อสารขอมูลที่สําคัญใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนเพ่ือรับฟงความคิดเห็น 

     

การกํากับติดตามคุณภาพของหลักสูตร      

19 การกํากับและติดตามการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

20 การกํากับและติดตามการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 

วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

21 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนด

ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน

ในแตละปการศึกษา 

     

22 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปที่แลว 

     

23 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

ดานการจัดการเรียนการสอน      

24 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหได

มาตรฐานเดียวกัน 

     

25 มีการสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู นศ.      

26 การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน ของอาจารย      

27 การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน

นักศึกษา 

     

28 มีการบูรณาการดานการวิจัยและการบริการวิชาการเขากรับการเรียนการ

สอนโดยสงผลตอคุณภาพของผูเรียน  
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ท่ี ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

29 มีการจัดทําวจิัยในชั้นเรียนเพื่อนํามาแกปญหาการจัดการเรียนการสอน       

30 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการ

เรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรู 

     

ดานการพัฒนานักศึกษา       

31 มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน TQF      

32 มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะในการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21      

33 มีการจัดระบบการใหคําปรึกษาทั้งในดานวิชาการและการใชชีวิต      

34 มีการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของนักศึกษาเพ่ือนํามาปรับปรุง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

     

35 การเปดโอกาสใหนักศึกษามีรวมในการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา      

ดานบรรยากาศและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู      

36 มีการสนับสนุนและสงเสริมดานทุนการศึกษาแกนักศึกษา      

37 มีการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน      

38 มีการจัดหาทรัพยากรตางๆอยางเพียงพอและทันสมัยเพื่อใชในการ

สนับสนุนการเรียนการสอน  

     

39 มีการวิเคราะหความตองการดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู       

40 มีการประเมินความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและนําเอาผลการ

ประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง 

     

ดานอ่ืนๆ  (ถามี)      

       

       

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

หมายเหต ุ  

ควรพิจารณาปรับปรุงขอคําถามใหสอดคลองและเหมาะสมกับการบริหารหลักสูตร โดยอาจจะเพิ่มหรือลดจํานวนขอ

คําถาม  หรือ  หัวขอตางๆเพื่อใหมีความเหมาะสมโดยผานการพิจารณารวมกันระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของ) 

 



KKU Guidelines for Quality Assurance at Program Level 

แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน     หนา : 80 

 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

แมทุกหลักสูตรทีม่หาวิทยาลัยการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และ                  มีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการหลักสูตรใหมี

ประสิทธิภาพ                 และประสิทธิผลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาที่ในการบริหาร

จัดการ 3 ดานท่ีสําคัญ คือ  

(1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

(2) การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน  

(3) การประเมินผูเรียน  

ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตรประกอบดวย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน

ผูเรียน เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ตัวช้ีวัดในการ

ประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงตองเปนบุคคลท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ ประสบการณ

และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ 

และสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบนี้พิจารณาไดจากตัวช้ีวัด

ดังตอไปนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร 

ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตัวช้ีวัดท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวช้ีวัดท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 

คําอธิบายเพิ่มเติม: สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  

สาระรายวิชาในหลักสูตร การตีความกรณีหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

หรือไม ควรดูที่เน้ือหาสาระรายวิชาท่ีเปดสอนวาทันสมัย เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม 

ประเด็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมไมจําเปนตองเปนโครงการเดียวกับท่ีอยูในแผนบริการทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัย แตใหดูเจตนารมณวาเกิดผลการเรียนรูบรรลตุามเปาหมาย 

ประเด็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตาม TQF ขอ 8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน คําวา “อาจารยใหม” ใหหมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีเพ่ิงยายเขามาอยูใน

หลักสูตรใหม แมวาจะเปนอาจารยเกาที่มาจากหลักสูตร / ภาควิชาอ่ืนก็ถือวาเปนอาจารยใหม 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตาม TQF ขอ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 กรณหีลักสูตรใหมท่ียังไมมีบัณฑิตไมตองประเมินประเด็นน้ีแตหาก

เปนหลักสูตรปรบัปรุงตองประเมินประเด็นน้ีดวย 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  

รอบการประเมิน 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

ปการศึกษา 

แมทุกหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตรควบคุมกํากับการจัดการ

รายวิชาตางๆ               ใหมีเน้ือหาที่ทันสมัยกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการบริหารจัดการการเปด

รายวิชาตางๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเนนกับนักศึกษาเปนสําคัญโดยสนองความตองการของนักศึกษา และ

ตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดน้ีใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอย                      

ใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี ้

- การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใดใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมดที่ทําให

หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ 

 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดใน

การกํากับติดตาม

และ 

ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 

• ไมมีการนํา

ระบบกลไก 

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีระบบ                

มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไก 

ไปสูการปฏิบัติ/ 

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 

กระบวนการ 

• ไมมีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนา

กระบวนการ 

• มีระบบ 

มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ 

ปฏบิัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/ 

พัฒนา

กระบวนการ 

จากผลการ

ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ 

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรบัปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ กลไกไปสู 

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน

และกรรมการผูตรวจ

ประเมิน สามารถใหเหตุผล

อธบิาย การเปนแนวปฏิบัติที่

ดีไดชัดเจน 
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ตัวอยางแนวปฏิบติัในการกําหนดสาระของรายวิชาในหลักสูตร 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1. หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติท่ีชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะผานการเรียน

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  

2. เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมใหนักศึกษาไดเรียน  

3. หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความตองการของผูใช

บัณฑิต  

4. คาํอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต และมีเน้ือหาที่ครอบคลุมกวางขวางครบถวนในสิ่งที่

ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเปนจุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะห

การเรยีนรู  

5. เน้ือหาท่ีกําหนดในรายวิชาไมมีความซ้ําซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกันเหมาะสมกับระดับการศึกษาของ

หลักสูตร  

6. ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูท่ีกําหนดในรายวิชาและหลักสูตร  

7. การจัดการเรียนการสอนครอบคลมุสาระเนื้อหาท่ีกําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถวน  

8. การเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด  

9. การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรเพ่ือใหนักศึกษาสําเรจ็ไดทันตามเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร  

10. การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน  

ปริญญาตรี (ประเดน็เพิ่มเตมิ) 

1. การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏบิัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนนวิชาการศึกษาทั่วไปที่

สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนักศกึษาออกสูโลกแหงการดํารงชีวิต  

2. หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนท่ีตองมีการเรียนในเน้ือหาสาระที่กําหนดในรายวิชา

ของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

บณัฑิตศึกษา (ประเดน็เพ่ิมเติม) 

1. เน้ือหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวของที่มีความท่ีซับซอน มีจุดเนน  

2. การควบคุมกํากับหัวขอวทิยานิพนธ/สาระนิพนธท่ีอนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความตองการของสังคม  

3. หัวขอวิทยานิพนธเปนประเดน็วิจัยท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร  

 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซึ้งและใหองคความรูใหมมากกวาระดับปริญญาโท 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  

รอบการประเมิน 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

ปการศึกษา 

หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความ

เช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ีทันสมัยของอาจารยที่มอบหมายใหสอนในวิชาน้ันๆเพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู

ประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาตองใหความสําคัญกับการ

กําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระท่ีเหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ 

การคนควาอิสระ และลักษณะของนักศึกษาใหนักศึกษาไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย               

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธการคนควาอิสระตั้งแตกระบวนการพัฒนา

หัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเรจ็การศกึษา 

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรู ตามโครงสราง

หลักสูตรท่ีกําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม 

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯการเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี 

และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลา และในสถานท่ีใดก็ได ผูสอนมีหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู 

และสนับสนุนการเรียนรู สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบ               

ใชปญหาเปนฐาน เปนตน 
 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วดัน้ี ใหอธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

ในอยางนอยใหครอบคลมุประเด็นตอไปนี ้

- การกําหนดผูสอน 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน 

  การสอน 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม  

  และการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับสาขาวิชาและ 

  ความกาวหนาของศาสตร 

- การแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ    

   สอดคลองหรือสมัพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 

           - การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับ 

             บัณฑิตศึกษา 
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ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด    

ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 
 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดใน

การกํากับติดตาม

และ 

ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 

• ไมมีการนํา

ระบบกลไก 

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีระบบ                

มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไก 

ไปสูการปฏิบัติ/ 

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 

กระบวนการ 

• ไมมีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนา

กระบวนการ 

• มีระบบ 

มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ 

ปฏบิัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/ 

พัฒนา

กระบวนการ 

จากผลการ

ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ 

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรบัปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ กลไกไปสู 

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน

และกรรมการผูตรวจ

ประเมิน สามารถใหเหตุผล

อธบิาย การเปนแนวปฏิบัติที่

ดีไดชัดเจน 
 

ตัวอยางแนวปฏิบติัที่ด ีเชน  

การวางระบบผูสอน 

1. ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรูและความชํานาญในเนื้อหาวิชาท่ีสอน(คํานึงถึงสาขาวิชา 

ประสบการณทํางาน ผลงานวิชาการของผูสอน)  

2. หลักสูตรกําหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนท่ีมีความชํานาญหลากหลาย เพ่ือใหมีโอกาสไดรับการพัฒนามุมมอง

หรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตรนักศึกษาควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคน

เดิมไมเกิน 3 วชิา)  

3. มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยในดานเน้ือหา กิจกรรม

การเรยีน  การวัดและประเมินผลเหมาะสม  

4. การกํากับใหอาจารยทุกคนตองมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และ

มีการกํากับใหดาํเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  
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5. นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกมหาวิทยาลัย หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่มีคุณสมบัติ

ท่ีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยท่ีปรึกษาเทาเทียมกัน  

6. หากมีการกําหนดใหมี TA(Teaching Assistant), RA(Research Assistant) ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรมการให

คาํแนะนํา และการปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

1. หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติดานความรู ประสบการณ เวลาในการใหคําปรึกษาและการ

พัฒนานักศึกษา  

2. การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวขอ

วิทยานิพนธท่ีอนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเช่ียวชาญในหัวขอวิจัยที่จะควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา และ

เหมาะสมกับลักษณะของนักศกึษา  

3. มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเปนไปตามหลักเกณฑท่ี สกอ. กําหนด  

4. มีการกํากับใหอาจารยพิเศษท่ีมาทําหนาท่ีอาจารยที่ปรกึษามีการผลิตผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง 

กระบวนการเรียนการสอน 

1. การควบคุมการจัดการเรยีนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน  

2. การสงเสรมิใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา  

3. การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เนนทฤษฎ/ีการปฏิบัต ิการเรยีนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การดูงาน ฯลฯ  

4. การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา (เชน ความรูพื้นฐานท่ีจําเปนตองมีกอนเขาโปรแกรม 

ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)  

5. การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศกัยภาพนักศึกษาระหวางเรยีนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การทํางาน/การประกอบ

อาชีพ  

6. การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อตอการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟง อาน เขียน 

ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสริมการเรียนรูดวย เทคโนโลยีสื่อสาร (เครือขาย

ทางสังคม online learning)  

7. การเตรียมความพรอมดานการทํางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทํา/การเผยแพรผลงาน)  

8. การสอนแบบเนนการปฏบิัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน  

9. มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ  

10. การใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมความรูและทักษะการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพเชน online learning  

11. การสงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยท่ีมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน)  

12. มีการประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย  

13. อาจารยอาวุโส หรืออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร  

14. การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 
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ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

1. การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของ

นักศึกษา  

2. การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา การสอดแทรกศิลปะและ

วฒันธรรม   ภูมิปญญาทองถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอการเรยีนรูของนักศกึษา  

3. การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ (ถามี)  

4. ระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารยท่ีปรึกษา (ถามี)  

5. มีระบบการคัดเลอืกสถานประกอบการท่ีจะใหนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

6. มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของสถานศึกษา และสถาน

ประกอบการ 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

1. การสงเสรมิใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนท่ีเนนปญหาเปน

ฐานการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน  

2. มีระบบกํากับการทํางานของอาจารยผูสอนที่เอ้ือประโยชนตอนักศึกษาเต็มที่ ใหความสําคัญกับพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย  

3. มีระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสําเร็จ

การศึกษาไดทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

4. หัวของานวิจัยของนักศึกษาสอดคลองหรือสัมพันธกับความเชี่ยวชาญของอาจารยท่ีปรึกษา  

5. มีระบบการติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคนอยางนอยหน่ึงครั้งตอภาคการศึกษา  

6. มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนที่เกี่ยวของและนักศึกษาสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก  

7. มีการใหความรูและระดับชั้นความสําคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานขอมูลท่ี สกอ. 

รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตร  

8. มีการใหความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปญหาของวารสารที่ไมมีคุณภาพ  

9. การชี้แนะแหลงทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและสงเสริมใหนักศึกษาจัดทําขอเสนอโครงการท่ีมีโอกาสไดรับทุน 

10. การสรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยภายในประเทศและตางประเทศ มีVisiting Professors ท่ีมาชวยสอนหรือให

ประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 

ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  

รอบการประเมิน 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

ปการศึกษา 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อใหขอมูลสารสนเทศ                           

ที่ เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเ รียนการสอนของผูสอน และนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา             

(assessment for learning) การประเมินท่ีทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการประเมินไปใช

ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหมจนเกิดการเรียนรู (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู          

ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใช

เพื่อจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึง

ควรสงเสริมใหมีการประเมิน เพื่อจุดมุงหมายสองประการแรกดวย ท้ังน้ี ความเหมาะสมของระบบประเมินตองให

ความสาํคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมินวิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพและวิธีการใหเกรดท่ีสะทอนผล

การเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมิน

ที่หลากหลายใหผลการประเมินที่สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world)                       

และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ท่ีทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองไดใหผลการ

ประเมินท่ีสะทอนระดับความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองใหความสําคัญกับ       

การวางระบบประเมินวิทยานิพนธ การคนควาอิสระท่ีมีคุณภาพดวย 
 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วดัน้ี ใหอธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

อยางนอยใหครอบคลมุประเด็นตอไปนี ้

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและการประเมินผลลัพธการ

เรียนรูของหลักสูตร (Program Learning Outcome,PLO) 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด            

ที่สะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินท่ีเชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยใหผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดใน

การกํากับติดตาม

และ 

ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 

• ไมมีการนํา

ระบบกลไก 

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีระบบ                

มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไก 

ไปสูการปฏิบัติ/ 

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 

กระบวนการ 

• ไมมีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนา

กระบวนการ 

• มีระบบ 

มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ 

ปฏบิัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/ 

พัฒนา

กระบวนการ 

จากผลการ

ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ 

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรบัปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ กลไกไปสู 

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน

และกรรมการผูตรวจ

ประเมิน สามารถใหเหตุผล

อธบิาย การเปนแนวปฏิบัติที่

ดีไดชัดเจน 

 

ตัวอยางแนวปฏิบติัของการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  เชน 

1.การกําหนดเกณฑการประเมินใหนักศึกษามีสวนรวม  

2.นํ้าหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ)  

3.การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เชน ขอสอบ

ปรนัย อัตนัย การบาน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการ

ปฏบิัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)  

4.การกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู  

5.การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ ขอสอบ 

ปรับปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหมๆ เสมอ มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคดิข้ัน

สูงได เครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทํางาน)  

6.การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน  

7.การตัดเกรดและแจงใหนักศึกษารับรูชัดเจน (กําหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลองกับที่เกณฑท่ี

นักศึกษามีสวนรวมหรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนที่ใชในการการตดัเกรดชัดเจน การ

กระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)  

8.การสงเสรมิการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF  
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9.การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ.7 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)  

10.การกําหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวชี้วัดคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบปองกันชัดเจน  

11.ขอมูลที่รองรับการประเมินท่ีมาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธสารนิพนธได  

12.วิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก มีประเดน็วิจัยที่สะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการออกแบบการวิจัยท่ีเหมาะสม  

เปนตัวอยางของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสารซึ่งเปนท่ียอมรบัในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

 

(ตวัอยางแบบประเมินวิทยานิพนธ) 

รายการท่ีประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

นอย 

ที่สุด 

นอย ปาน

กลาง 

มาก มาก 

ที่สุด 

1. คุณภาพวิทยานิพนธ      

1.1 ปญหาการวิจัยทันสมัย เหมาะสมกับเหตุการณปจจุบัน      

1.2 วัตถุประสงคการวิจัยชัดเจน      

1.3 การศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของไดครบถวน      

1.4 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไดชัดเจน      

1.5 รูปแบบของการศึกษาและวิจัย      

1.6 ระบุกลุมประชากรและใชวิธีการสุมตัวอยาง ถูกตองเหมาะสม       

1.7 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล      

1.8 องคความรูจากการวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนได      

2.  การนําเสนอ      

2.1 เรียบเรียงเนื้อหาสาระอยางเปนระบบบ      

2.2 การอางอิงถูกตองสอดคลองกันท้ังในเนื้อหาและบรรณานุกรม      

2.3 การตอบปญหาโจทยการวิจัย      

3. คุณลักษณะของผูวิจัย       

3.1 มีความรอบรู แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยที่เนื้อหาทีศ่ึกษา      

3.2 มีคุณลักษณะของนักวิจัยท่ีดี        

3.3 มีความมุงม่ัน ตั้งใจและเพียรพยายามจนสําเร็จ      

รวมคะแนน      

 รวมคะแนนท้ังหมด  

ชวงคะแนน 70-79 80-89 90-100 ระบุผลการประเมิน 

 ผาน (Pass) ดี (Good) ดีเยี่ยม Excellent) 

 



KKU Guidelines for Quality Assurance at Program Level 

แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน     หนา : 90 

 

ตัวชี้วัดท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวชี้วัด ผลลัพธ 

รอบการประเมิน 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

ปการศึกษา 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดการดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดใน

แตละปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบบหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําปในแบบรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 

เกณฑการประเมิน 

1. ตัวชี้วัดบังคับ ลําดับขอที่ 1-5 ตองมีผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายทุกขอ   

2. มีจํานวนตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา รอยละ 80 ของตัวช้ีวัดท่ีประเมินทั้งหมดในขอ 5.4                                              

    (เชน ตองมีผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย จํานวน 10 ขอ จาก 12 ขอ ซึ่งจะเทากับรอยละ 83.88) 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป       มีคาคะแนน เทากับ  0 

มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวชีว้ัดผลการดาํเนินงานท่ีระบุไวในแตละป                 มีคาคะแนน เทากับ  3.50 

มีการดําเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป    มีคาคะแนน เทากับ  4.00 

มีการดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป    มีคาคะแนนเ ทากับ  4.50 

มีการดําเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป    มีคาคะแนน เทากับ  4.75 

มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป               มีคาคะแนน เทากับ  5 
 

ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 

นอยกวารอยละ 80 0 

รอยละ 80 3.50 

รอยละ 80.01 – 89.99 4.00 

รอยละ 90.00 – 94.99 4.50 

รอยละ 95.00 – 99.99 4.75 

รอยละ 100 5 
 

หมายเหต ุ: 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558ไดกําหนดแนวทางการ

ปฏบิัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพิ่มเติมไว ดังนี ้
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ขอ 2 ระบุวา “กรณท่ีีมหาวิทยาลัยจะจัดทํารายละเอียดของรายวชิา รายละเอียดของประสบการณ 

ภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บขอมูล

รายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7โดยสามารถปรับเปล่ียนหัวขอรายละเอียดให

เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของมหาวิทยาลัยน้ันๆ ได ทั้งน้ีใหคํานึงถึงเจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.

6 และ มคอ.7” 

ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวา ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวชี้วัด เปนเพียง

แนวทางเทานั้น โดยมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแตละ

หลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตร

ประจําปท่ีระบุไวในหมวด 1-6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ทั้งน้ี ตองไดรับความ

เห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในระหวางท่ีมหาวิทยาลัยยังไมสามารถเสนอขอปรับตัวช้ีวัดใหมไดแลวเสร็จ ให

ใชตัวช้ีวัดเดิมกอนได หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงคกําหนดตัวชี้วัดแบบเดิมก็สามารถกระทําได  กรณีหลักสูตรมีการ

ปรับตัวช้ีวัดใหม ใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรงุหลักสูตรครั้งตอไป” 
 

 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอดุมศึกษาแหงชาต ิ  12 ขอ ดังนี้ 

ท่ี ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน  (ควรอธิบายขอมูล เชน) 

1 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี

สวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

จํานวนครั้งการประชุม  จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตรที่เขารวมประชุมแตละคร้ัง    วาระการประชุม

แตละครั้ง   สาระสําคัญของการประชุมแตละคร้ัง 

การนําเอามติที่ประชุมไปปฏิบัต ิ  รายงานการประชุม   

หมายเหตุ  การประชุมอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรควรดําเนินการอยางนอย ปการศึกษาละ 4 

ครั้ง  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทและความจําเปนของแต

ละหลักสูตร 

 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาใหการ

รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร (มคอ.2) เม่ือวันที่

................... 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

มีรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษาท่ีรับการประเมิน 

จํานวน..........รายวิชา  แบงออกเปน 

ภาคการศึกษาปกติ…………รายวิชา 

ภาคการศึกษาพิเศษ (ถามี)………….รายวิชา 
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ท่ี ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน  (ควรอธิบายขอมูล เชน) 

โดยไดมีการจัดทํา มคอ.3.และ มคอ.4 แลวเสร็จในเวลาที่

กําหนดคือ ภายในวันท่ี...................จํานวน........วิชา  

คดิเปนรอยละ………… 

(หลักสูตรอาจจะรวบรวม มคอ.3และ มคอ.4 เปน

ไฟลขอมูลไวสําหรับใหผูตรวจประเมินพิจารณา โดยไม

ตองจัดพิมพเอกสาร) 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวชิา 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.5 และ มคอ.6  ภาคการศึกษาปกติ 

 แลวเสร็จภายในวันที่....................เดือน…......พ.ศ. 

(หลักสูตรอาจจะรวบรวม มคอ.5และ มอค.6 เปน

ไฟลขอมูลไวสําหรับใหผูตรวจประเมินพิจารณา โดยไม

ตองจัดพิมพเอกสาร) 

หลักสูตรเปดสอนรายวิชาภาคการศึกษา จํานวน………

รายวิชาไดดําเนินการจัดทําจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6  ภาคการศึกษาพิเศษ แลวเสร็จภายในวันที่

....................เดือน…......พ.ศ. 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

หลักสูตรมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ 

มคอ.7ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดแลวเสรจ็กอนรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน 

 

หมายเหตุ : กําหนดใหรายงานการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตรสามารถเปนรายงานฉบับเดียวกันกับ 

รายงาน มคอ.7 เพื่อลดความซ้ําซอนของการ

รายงาน) 

 

 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) 

มีรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา................ 

ท้ังหมด...........รายวิชา  มีการทบทวนแลว.....วิชา  คิดเปน

รอยละ......... 
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ท่ี ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน  (ควรอธิบายขอมูล เชน) 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละ

ปการศึกษา 

 

(หลักสูตรอาจจะรวบรวมรายงานผลการทวนสอบ เปน

ไฟลขอมูลไวสําหรับใหผูตรวจประเมินพิจารณา โดยไม

ตองจัดพิมพเอกสาร) 

หมายเหตุ  ควรดําเนินการทวนสอบรอยละ 25 

ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา  และ

ดําเนินการครบ รอยละ100 ภายใน 4 ปการศกึษา

หรือกอนจะมีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบ5ป 

 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กล

ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล

การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปที่

แลว   

ระบุตัวอยาง/รายละเอียดการปรับปรงุ มคอ.7 รวมทั้งการ

ปรับปรุงตามผลการประเมินในปท่ีผานมา   

8 อาจารยใหม (บรรจุใหม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ท่ีแตงตั้งมาใหม) 

อาจารยประจําหลักสูตร (ท่ีแตงตั้งมาใหม) 

ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือการใหคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

อาจารยใหม (บรรจุใหม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ท่ีแตงตั้งมาใหม) 

อาจารยประจําหลักสูตร (ท่ีแตงตั้งมาใหม) 

ไดรับการประชุม/ชี้แจงขอมูล/คําแนะนําเก่ียวกับการการ

จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เมื่อวันท่ี...................../

สถานท่ี.................. 

หมายเหตุ หลักสูตรควรจัดใหมีการประชมุชี้แจง

เพ่ือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การ

จัดการเรียนการสอนใหกับอาจารยบรรจุใหม  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจํา

หลักสูตรทุกคนใหรับทราบเพื่อใหเกิดการรับรูและ

เขาใจตรงกัน  

 

9 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

ควรระบุตัวอยางการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรยีนการสอนอยางนอย 1

รายการตอคน  

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 

 

หมายเหตุ กรณีถาไมมีบคุลากรสายสนับสนุน

ประจําหลักสูตรไมตองประเมินขอนี้  
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ท่ี ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน  (ควรอธิบายขอมูล เชน) 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต

ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

(หมายเหตุ 1.กรณีเปนหลักสูตรเปดใหม ยังไมมี

นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไมประเมินขอน้ี  2.กรณี

เปนหลักสูตรปรับปรุงและใชเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ.2558 ใหใชผลประเมินของ นศ.ป

สุดทายหรือบัณฑิตใหม ของหลักสูตรเดมิกอน

ปรับปรุง)   

 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม 

เฉล่ียไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

หมายเหตุ ถาไมมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปท่ี

ประเมิน ไมประเมินตัวชี้วัดนี้ 
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องคประกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง คือ สิ่งสนับสนุน การเรียนรู                       

ซึ่งประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอมดานการ

ใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอื่นๆ รวมท้ังการบํารุงรักษาที่สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ                       

โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

 

องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะพิจารณาไดจาก 

ตัวช้ีวัด 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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ตัวชี้วัดท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ  

รอบการประเมิน 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

ปการศึกษา 

ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน 

หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลย ีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากร

ที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา ส่ิงพิมพวารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน 

แหลงเรียนรู ส่ืออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ ตองมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย โดย

พิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยในการรายงานการ

ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดนี้ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ประกอบดวยความพรอมทางกายภาพ  ความพรอมดานอุปกรณ ความดานเทคโนโลยี 

ความพรอมดานการใหบริการ 

ความพรอมดานการใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย(สําหรับบัณฑิตศึกษา)  อุปกรณ                    

การเรียนการสอน หองสมุด คอมพิวเตอร Wifi  หนังสือ ตํารา วารสาร ฐานขอมูล  เครือขายความรวมมือ แหลงฝก

ประสบการณ  เปนตน 

ระบบการดําเนินงานโดยการมีสวนรวมเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน การประชุมหรือทําขอตกลง

รวมกัน การขออนุมัติเพื่อสนับสนุนสิ่งเรียนรู  การสํารวจความตองการ การจัดหาทรัพยากรรวมกัน ระหวางภาควิชา/

สาขา/หลักสูตร/มหาวิทยาลัย  

จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู เพียงพอเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน พิจารณาความเพียงพอเหมาะสม

กับสภาพการจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตร เชน จํานวนคอมพิวเตอร หองปฏิบัติงาน หองวิจัย เปนตน 

 

 ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาํเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปน้ี 

- ระบบการดําเนินงานของภาควชิา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรเพื่อให 

  มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

-  จํ า น ว น ส่ิ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู ที่ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม ต อ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น                                           

(หลักสูตรท่ีมีมาตรฐานของวชิาชีพ ควรรายงานในลักษณะสัดสวนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตอจํานวนนักศึกษา) 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน 

  การเรียนรู 

           การประเมินระดับคะแนนใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดท่ีสะทอนการจัดเตรียม                    

ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรูท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน และสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 
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เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดใน

การกํากับติดตาม

และ 

ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 

• ไมมีการนํา

ระบบกลไก 

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีระบบ                

มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไก 

ไปสูการปฏิบัติ/ 

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 

กระบวนการ 

• ไมมีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนา

กระบวนการ 

• มีระบบ 

มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ 

ปฏบิัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/ 

พัฒนา

กระบวนการ 

จากผลการ

ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ 

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรบัปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ กลไกไปสู 

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน

และกรรมการผูตรวจ

ประเมิน สามารถใหเหตุผล

อธบิาย การเปนแนวปฏิบัติที่

ดีไดชัดเจน 
 

แนวปฏิบัติในการสนับสนุนสิ่งเรียนรู เชน  

ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนบัสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู  

1. การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมดานการเรียนรู)  

2. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เชน หองสมุด ฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู 

วารสารวิชาการเพื่อการสบืคน ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  

3. การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานรวมกัน  

4. มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

5. สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนักศึกษาสามารถ

ติดตอสื่อสารไดใกลชิด 

บณัฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)  

1. การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการตอเมื่อมหาวิทยาลัยมีความพรอมและกําหนดความคาดหวังสูงกวา

ขอกําหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปนสาขาเดียวกัน ทรพัยากรการเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะ

แหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการสืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวาขอกําหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตร ี 

2. มีการจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษาเพ่ือทําวิจัย  

3. มีหองทํางานวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) เพื่อใหนักศึกษาเขาใชไดสะดวกในการทําวิจัย  

มีอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมในการทําวิจัย 
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บทท่ี 4 การวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพภายใน 
 

          มหาวิทยาลัยการศึกษาทุกมหาวิทยาลัยตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให

เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของในระดับชาติ

ดวยเพื่อใหเปนไปตามเกณฑข้ันต่ําที่ประเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือ เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผลเพื่อนําขอมูลไป

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองและยั่งยืน ดังน้ัน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกลาวอยางนอยตอง

ครอบคลุมระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และระดับมหาวทิยาลัย โดยมหาวิทยาลัยตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามระบบ

คุณภาพที่กําหนดและมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเปนระยะๆ โดยท่ีมีกลไกการดําเนินงานอยางชัดเจน เชน มี

ผูรับผิดชอบ / ผูบรหิาร / ผูเก่ียวของ / ผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม เมื่อครบหนึ่งปการศึกษาก็ตองมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกลาว เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาในปถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอย

หน่ึงคร้ังในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาทราบรวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอ

สาธารณชนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน เปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ี

ประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งน้ี ไดกําหนดใหรายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เปนรายงาน

ฉบับเดียวกันเพื่อลดความซํ้าซอนของการจัดทํารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

 

การสรปุผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมีรายละเอียด ดังน้ี 

มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานเปนองคประกอบที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของ มี 1 ตัวชี้วัด จํานวน เกณฑขึ้นอยูกับระดับ

ปริญญา หากผลการดาํเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใดเกณฑหน่ึง ถือวาหลักสตูรน้ัน“ไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน 
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“ศูนย” หากหลักสูตรน้ันมีผลการดําเนินงานผานทุกเกณฑถือวาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และจะมีการประเมิน

คะแนนคุณภาพของหลักสูตร ในองคประกอบที่ 2-6 ดังแสดง 

ตามภาพตอไปน้ี 

 
 

 
แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย ตอง

ประเมินตัวชี้วัดขององคประกอบท่ี 2 ถึงองคประกอบท่ี 6 ดวย เพื่อใหทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเองโดยการ

วิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และรายองคประกอบ โดยไมตองรายงานระดับคะแนน
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เฉลี่ย                 เพ่ือเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 2 ถึง องคประกอบที่ 6เก่ียวกับจุดเดน และจุดที่

ควรพัฒนา                เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตอไป แสดงดังตารางตอไปนี ้

 

องค 

ประกอบ 

ท่ี 

คะแนนผาน 
จํานวน

ตัวชี้วัด 
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  ไมผานการประเมิน หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 

2 คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวช้ีวัด

ในองคประกอบที่ 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 : ในประเด็นตัวช้ีวัดท่ี 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 

 

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 2–องคประกอบที่ 6 

จุดเดน 

1. 

2. 

3. 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. 

2. 

3. 
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   ภาคผนวก 
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ตารางสรุปเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558              

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 

ตารางสรุปเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548  

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
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1.ตารางสรุปเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

(หลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลังวันท่ี 11พฤษภาคม 2559 หรือ หลักสูตร พ.ศ.2560 เปนตนไป ใหใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) 

ขอ เกณฑ หลักสูตร ป.ตรี หลักสูตร ป.โท หลักสูตร ป.เอก หลักสูตร ป.บัณฑิต หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง 

1 จํานวน

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

อยางนอย 5 คน อยางนอย 3 คน อยางนอย 3 คน อยางนอย 5 คน อยางนอย 5 คน 

-เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได (ยกเวนหลักสูตรพหุวิทยาการ /หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเดียวกัน 

-ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2 คุณสมบัติของ

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

ป.โท  (หรือเทียบเทา) ป.เอก (หรือเทียบเทา) ป.เอก(หรือเทียบเทา)   ป.เอก (หรือเทียบเทา) ป.เอก (หรือเทียบเทา) 

หรือดํารงตําแหนง       

 และเปน ผศ. 

หรือจบ ป. โท 

(หรือเทียบเทา) 

และเปน รศ. 

หรือจบ ป. โท 

(หรือเทียบเทา) 

และเปน ศ. 

หรือจบ ป. โท 

(หรือเทียบเทา) 

และเปน รศ. 

หรือจบ ป. โท 

(หรือเทียบเทา) 

และเปน ศ. 

ผลงาน1เร่ืองในรอบ5 ป มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง  

โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย  

ผลงานทางวิชาการตองไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ

พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
กรณีที่หลักสูตรมีมากกวา1

วิชาเอก ตองจัดให

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอย

กวา 3 คน  

กรณีท่ีมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน และไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบไดครบจํานวนใหแจงสภาฯ เสนอไปยัง 

กกอ.เพ่ือพิจารณาเปนรายกรณี 

3 คุณสมบัติของ

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ป.โท (หรือเทียบเทา) ป.โท (หรือเทียบเทา) 

(เกณฑไมไดระบุวามีตําแหนง

วิชาการระดับใดขึ้นไป) 

ป.เอก(หรือเทียบเทา)   ป.โท (หรือเทียบเทา) 

(เกณฑไมไดระบุวามีตําแหนง

วิชาการระดับใดข้ึนไป) 

ป.เอก(หรือเทียบเทา) 

หรือดํารงตําแหนง       

 และเปน ผศ. 

หรือ จบ ป. โท 

(หรือเทียบเทา) 

และเปน รศ. 

หรือจบ ป. โท 

(หรือเทียบเทา) 

และเปน รศ. 

ผลงาน1เร่ืองในรอบ5ป มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

ผลงานทางวิชาการตองไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ

พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
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ขอ เกณฑ หลักสูตร ป.ตรี หลักสูตร ป.โท หลักสูตร ป.เอก หลักสูตร ป.บัณฑิต หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง 

4 คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอนท่ี

เปนอาจารยประจํา 

 

4.1 อาจารยประจํา 

(1) ป.โท 

(หรือเทียบเทา) 

หรือเปน ผศ. 

4.1 อาจารยประจํา 

(1) ป.โท(หรือเทียบเทา)    

4.1 อาจารยประจํา 

(1) ป.เอก หรือขั้นตํ่า ป.โท

(หรือเทียบเทา) 

ที่เปน รศ. 

4.1 อาจารยประจํา 

(1) ป.โท(หรือเทียบเทา) 

 

4.1 อาจารยประจํา 

(1) ป.เอก(หรือเทียบเทา)  

หรือขั้นต่ํา ป.โท 

(หรือเทียบเทา) 

ที่เปน รศ. 

 

หากเปนอาจารยผูสอน

กอนเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ.2558 

ประกาศใช อนุโลม

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

(กอนตุลาคม 2558) 

มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง 

มีประสบการณสอน 

คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอนท่ี

เปนอาจารยพิเศษ 

4.อาจารยพเิศษ  

1) ป.โท (หรือเทียบเทา)

หรือเปน ผศ.  

กรณี มีคุณวุฒิปริญญา

ตรี(หรือเทียบเทา)แตมี

ประสบการณการทํางาน

เก่ียวของกับวิชาที่สอน

ไมนอยกวา         6 ป 

 

4.2 อาจารยพิเศษ 

1) ป.โท  (หรือเทียบเทา) 

4.2 อาจารยพิเศษ 

1) ป.เอก(หรอืเทียบเทา) 

หรือ ป.โท (หรือเทียบเทา)

เปน รศ.  

4.2 อาจารยพิเศษ 

1) ป.โท  (หรือเทียบเทา) 

4.2 อาจารยพิเศษ 

1) ป.เอก(หรอืเทียบเทา)

หรือ ขั้นต่ํา ป.โท(หรือ

เทียบเทา) 

(2) มีประสบการณทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาท่ีสอน  ไดรับการยกเวนกรณีท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาตรี(หรือ

เทียบเทา)แตมีประสบการณ

การทํางานเก่ียวของกับวิชาท่ี

สอนไมนอยกวา 6 ป 

ไดรับการยกเวนกรณีท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาโท(หรือ

เทียบเทา)แตมี

ประสบการณการทํางานที่

เก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไม

นอยกวา 4 ปขึ้นไป 

(3) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป 

ยอนหลัง 

มีชั่วโมงการสอนไมเกินรอยละ50ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

5 คุณสมบัติของ

อาจารยที่ปรึกษา

- (1) เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก(หรือ

เทียบเทา) หรือ  ป.โท (หรือเทียบเทา) ที่เปน รศ. 
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ขอ เกณฑ หลักสูตร ป.ตรี หลักสูตร ป.โท หลักสูตร ป.เอก หลักสูตร ป.บัณฑิต หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง 

วิทยานิพนธหลัก

และการคนควา

อิสระ 

(2) มีผลงาน3เร่ืองในรอบ5ป (เปนวิจัย1เร่ือง) 

6 คุณสมบัติของ

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม(ถา

มี)  

หมายเหตุ  

คุณวุฒิและ

ตําแหนงทาง

วิชาการ

เชนเดียวกับ

อาจารยที่ปรึกษา

หลัก 

- 6.1 อาจารยประจํา 

(1) คณุวุฒิระดับปริญญาเอก(หรือเทียบเทา)  หรือ ขั้นต่ํา 

ปรญิญาโท (หรือเทียบเทา) ที่เปน รศ. 

(2) ผลงาน3เร่ืองในรอบ5ป (เปนวิจัย1เร่ือง) 

6.2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

(1) คณุวุฒิระดับปริญญาเอก(หรือเทียบเทา) 

(2) มีผลงานทางวิชาการที่

ไดรับการตีพิมพเผยแพรที่

ตรงและสัมพันธกับหัวขอ

วิทยานิพนธในระดับชาติ ไม

นอยกวา 10 เร่ือง 

(2) มีผลงานทางวิชาการที่

ไดรับการตีพิมพเผยแพรที่

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ

ในระดบันานาชาติ ไมนอย

กวา 5 เร่ือง 

-หากไมมีคณุวุฒิ หรือ ประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมี

ความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่ง

ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันและแจง กกอ.ทราบ 

 

7 คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ   

- อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 

ประกอบดวย  อาจารย

ประจําหลักสูตร และ

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม

นอยกวา 3 คน ประธานสอบ

วิทยานิพนธตอง 

ประกอบดวย  อาจารย

ประจําหลักสูตร และ

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ไม

นอยกวา 5 คน ประธานสอบ

วิทยานิพนธตองเปน

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
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ขอ เกณฑ หลักสูตร ป.ตรี หลักสูตร ป.โท หลักสูตร ป.เอก หลักสูตร ป.บัณฑิต หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง 

ไมเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หลักหรือท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวม 

7.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

(1) คณุวุฒิระดับปริญญาเอก(หรือเทียบเทา) หรอื ขั้นต่ํา

ปรญิญาโท (หรือเทียบเทา) ที่เปน รศ. 

 

 (2) มีผลงาน3เร่ืองในรอบ5ป (เปนวิจัย1เร่ือง) 

7.2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอก(หรือเทียบเทา) 

(2) มีผลงานทางวิชาการที่

ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติ ไมนอยกวา 10 

เร่ือง 

(2) มีผลงานทางวิชาการที่

ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน

ระดบันานาชาต ิไมนอยกวา 

5 เร่ือง 

8 การตีพิมพเผยแพร

ผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษา 

 แผน ก 1  

ตองไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารระดับชาติ

หรอืนานาชาติท่ีมีคุณภาพ

ตามประกาศของ กกอ.  

แบบ 1  

ตองไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารระดับชาติ

หรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ

ตามประกาศของ กกอ. อยาง

นอย  2 เร่ือง  

แผน ก 2  ตองไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มี

คุณภาพตามประกาศของ 

กกอ. หรือนําเสนอตอที่

ประชุมวิชาการ โดยบทความ

แบบ 2  ตองไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสาร

ระดบัชาติหรือนานาชาติที่มี

คุณภาพตามประกาศของ 

กกอ. 
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ขอ เกณฑ หลักสูตร ป.ตรี หลักสูตร ป.โท หลักสูตร ป.เอก หลักสูตร ป.บัณฑิต หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง 

ฉบับสมบูรณ (full paper)ที่

ไดรับการตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมทาง

วิชาการ (Proceeding) 

แผน ข  รายงานการคนควา

หรอืสวนของของการคนควา

อิสระตองไดรับการเผยแพร

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ี

สืบคนได  

9 ภาระงานอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ

หลักและการ

คนควาอิสระ 

- คุณวุฒิ ป.เอก (เปนท่ีปรึกษา นศ.โทและเอกได รวมไมเกิน 5

คน) ตอภาคการศกึษา 

คุณวุฒิ ป.เอก+ตําแหนงวิชาการ (เปนท่ีปรึกษา นศ.โทและ

เอกได รวมไมเกิน 10คน)  (ถาเปน ศ ได 15คน แตตองใหสภา

อนุมัติ)  คุณวุฒิ ป.โท+รศ.(เปนท่ีปรึกษา นศ.โทและเอกได 

รวมไมเกิน 10คน) ตอภาคการศึกษา 

 

-หากเปนท้ังสองประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาท่ีทํา

วิทยานิพนธ 1 คน เทียบเทากับนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน 

(อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการ หรอื

ปรญิญาโทและมีตําแหนงวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้น

ไป  1 คน ตอนักศึกษา 10 คน     

-รวมทั้งสองแบบ ตองไมเกิน 15 คน  ตอภาคการศึกษา 

10 การปรับปรุง

หลักสูตร 

ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

หมายเหตุ: การนับรอบหลักสูตรใหนับปการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปดสอน เชน หลักสูตร พ.ศ.2560  สภาอนุมัติใหเปดสอน เทอมท่ี1/ป

การศึกษา 2561    ดังน้ัน จะตองมีการปรับปรุงภายในรอบ 5 ป คือ ปการศึกษา 2565 และตองใชหลักสูตรในปการศึกษา 2566  

รวมประเมิน (ขอ) 5 ขอ 10 ขอ 10 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 
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2.ตารางสรุปเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอก 

(หลักสูตรท่ีสภาอนุมัติกอนวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559  ใหใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548) 

ขอ เกณฑ หลักสูตร ป.ตร ี หลักสูตร ป.โท หลักสูตร ป.เอก หลักสูตร ป.บัณฑิต หลักสูตร ป.บัณฑิตช้ันสูง 

1 จํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตร 

อยางนอย 5 คน อยางนอย 5 คน อยางนอย 5 คน อยางนอย 5 คน อยางนอย 5 คน 

-เปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น   

แตสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนหลกัสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตร 

ที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว 

-ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก1 หลักสูตร  

-กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุมวิชาชีพ กําหนดใหตองมีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุม

วิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาท่ีเปดสอน 

2 คุณสมบัติของ

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ป.โทหรือเทียบเทา 

หรือ เปน ผศ. 

อยางนอย 2 คน 

ในสาขาที่ตรง 

หรือสัมพันธกับ 

สาขาวิชาที่เปดสอน 

มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

หรือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

หรือ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  

หรือ อาจารยผูสอน 

3 คุณสมบัติของ

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

- ป.เอกหรือเทียบเทา ป.เอกหรือเทียบเทา ป.เอกหรือเทียบเทา ป.เอกหรือเทียบเทา 

หรือ เปน รศ. หรือเ ปน ศ. หรือ เปน รศ. หรือเปน ศ. 

มีจํานวนผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวนอยางนอย 3 คน 

มีคุณวุฒใินสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน 

4 คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอน 

 

- ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก 

หรือ เปน ผศ. หรือ เปน รศ. หรือ เปน ผศ. หรือ เปน รศ. 

1.มีประสบการณสอน 

2.มีประสบการณในการวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

3.เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ขอ เกณฑ หลักสูตร ป.ตร ี หลักสูตร ป.โท หลักสูตร ป.เอก หลักสูตร ป.บัณฑิต หลักสูตร ป.บัณฑิตช้ันสูง 

5 คุณสมบัติของ

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลักและ

อาจารยที่ปรึกษาการ

คนควาอิสระ 

- ป.เอก - - 

หรือ เปน รศ. 

1.มีประสบการณในการวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศกึษา

เพื่อรับปริญญา 

2.ตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

6 คุณสมบัติของ

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม(ถามี) 

 ป.เอก - - 

หรือ เปน รศ. 

1.มีประสบการณในการวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศกึษา

เพื่อรับปริญญา 

2.เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

7 คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ   

- ป.เอก - - 

หรือ เปน รศ.   

1.มีประสบการณในการวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศกึษา

เพื่อรับปริญญา 

2.เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  

8 การตีพิมพเผยแพร

ผลงานของผูสําเร็จ

การศกึษา 

- เฉพาะ แผน ก เทาน้ัน วารสารหรือส่ิงพิมพ 

วิชาการที่มีกรรมการ 

ภายนอกมารวม 

กลั่นกรอง (peer 

review) ซึ่งอยูใน 

รูปแบบเอกสาร 

หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส 

- - 

ตองเปนรายงาน 

สืบเน่ืองฉบับเต็มในการ 

ประชุมทางวิชาการ 

(proceedings) หรือ 

วารสาร หรือสิ่งพิมพ 

วิชาการ ซึ่งอยูใน 
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ขอ เกณฑ หลักสูตร ป.ตร ี หลักสูตร ป.โท หลักสูตร ป.เอก หลักสูตร ป.บัณฑิต หลักสูตร ป.บัณฑิตช้ันสูง 

รูปแบบเอกสาร 

หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส 

9 ภาระงานอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ

และการคนควาอิสระ

ในระดับบัณฑิตศึกษา 

- วิทยานพินธ 

อาจารย1คน : นศ.5คน 

การคนควาอิสระ 

อาจารย1คน: นศ.15คน 

เปนท้ัง2 ประเภท  

ใหเทียบสัดสวนนักศึกษา 

ที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน 

เทากับนักศึกษา 

ท่ีคนควาอิสระ 3 คน 

วิทยานพินธ 

อาจารย 1 คน ตอ 

นักศึกษา 5 คน 

- - 

10 อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษามี

ผลงานวิจัยอยาง

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

- ควรมีอยางนอย1 เรื่องในรอบ 5 ป 

โดยนับรวมปท่ีประเมิน 

(หมายเหตุ : เปนเจตนารมณที่ประสงคใหมีการพัฒนา

งานวิจัยอยางสม่ําเสมอ) 

- - 

11 การปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาท่ี

กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6 

หมายเหตุ  

1.หลักสตูร 5 ป ปรับปรุงปที่ 6   และประกาศใชในปท่ี 7 

2.หลักสตูร 6 ป ปรับปรุงปที่ 7   และประกาศใชในปท่ี 8 

รวม 3 ขอ 11 ขอ 11 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 
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3.การกําหนดคาเปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตัวช้ีวัดกระบวนการ  

องคประกอบ/ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน เปาหมายเชิงปริมาณ เชน เปาหมายเชิงคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา - การรับนกัศึกษา (ระดับปริญญาตรี) 

 

-รับนักศึกษาไดตามเปาหมายของแผนการรับเขา

ศึกษา จํานวน….…คน 

 

-รับนักศึกษาที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติสอดคลอง

กับบรบิทของหลักสูตร 

-เกณฑการรับเขาสอดคลองกับคุณสมบัตขิอง

นักศึกษาตามท่ีกําหนดไวใน มคอ.2 

-รบันักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนไปตามเกณฑ

ที่หลักสูตรกําหนด/มหาวิทยาลัยกําหนด 

-รบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนไป

ตามเกณฑที่มหาวิทยาลยักําหนดและมีผานการ

เกณฑการประเมินความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ 

-การรับนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) -รับนักศึกษาไดตามเปาหมายของแผนการรับเขา

ศึกษา จํานวน…….คน (แยกเปนแผน ก 

จํานวน…….คนและ แผน ข จํานวน…..คน) 

-การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

หมายเหต ุ

-เพ่ือสามารถจําแนกนักศึกษา ควรมีการ

กําหนดเกณฑการคัดเลือกที่สูงข้ึน เชน 

คะแนนภาษาอังกฤษ    

-หลักสูตรตองทราบปญหาการรับเขา

ของนักศกึษาเพ่ือจะไดวิเคราะหปญหา

และเตรียมความพรอม 

- นักศึกษาออกกลางคนั มีหลายเหตุผล

เชน สุขภาพไมมี ไปเรียนสาขาอื่น  

ปญหาครอบครัว  

- นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตํ่ากวาเกณฑการรับเขา

ศึกษาตองไดรับการเตรียมความพรอมทุกคน 

(รอยละ100)  

- นักศึกษาที่รับเขาแบบมีเงื่อนไข เนื่องจากขาด

คุณสมบัติ จะตองไดรับการเตรียมความพรอม

ทุกคน 

- ถารับเด็กที่มีคุณสมบัติต่ํากวาเกณฑตองเตรียม

ความพรอม  

- นักศึกษาคณะแพทยสวนใหญไดนักศึกษาที่

คุณสมบัติตามเกณฑ (จึงไมไดเตรียมความ

- สามารถเตรียมความพรอมไดตรงตามปญหาหรือ

แกปญหาของนักศึกษาไดทุกคน    

- นักศึกษาที่ไดรับการเตรียมความพรอมมีผลการ

เรียนท่ีดีขึ้นทุกคน  เชน ผลการสอบภาษาอังกฤษดี

ขึ้น หรือวิชาอื่นๆ ที่ตองการใหมีพัฒนาการท่ีดขีึ้น 

-นกัศกึษาท่ีผานกระบวนการเตรยีมความพรอมกอน

เขาศึกษาทุกคนผานเกณฑทดสอบการเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษา 

-นกัศกึษา(บัณฑติศึกษา) ที่ไดรับการเตรียมความ

พรอมดานภาษาอังกฤษ มีทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น

(หรือสอบผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ) 
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- ถารับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวน

ตามเกณฑหรือมีคุณสมบัติสูงกวา

เกณฑทุกคน ไมตองเตรียมความพรอม 

(เชน คณะแพทย)  

พรอม)  /จัดคายสานฝนอยากเปนหมอ  การ

เขาดูหองฉุกเฉิน/การคัดเด็ก 

3.2 การสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

-การควบคุมการดูแลใหคําปรึกษาวชิาการ

และแนะแนวนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

- นักศึกษาทุกคนไดรับการใหคําปรึกษาดานวิชาการ

และการใชชีวิต (รอยละ100)  

-นักศึกษาทุกคนไดคําปรึกษาอยางมีคุณภาพ และ

นักศึกษาพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาของอาจารยที่

ปรึกษา 

-รอยละความพึงพอใจตอระบบการใหคําปรึกษาหรือ

อาจารยที่ปรึกษา 

การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษา

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาทุกคนไดรับการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ

จากอาจารยที่ปรึกษาฯ (รอยละ100) 

-นักศึกษาทุกคนไดคําปรึกษาดานการจัดทําวิทยานิพนธ

อยางมีคุณภาพ และนักศึกษาพึงพอใจตอการให

คําปรึกษาของอาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธ 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

-นักศึกษาทุกคนตองไดรับการพัฒนาทักษะการ

เรยีนรูในศตวรรษที่ 21 ครบทุกดาน  

-ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา มากกวา 3.51  

-นักศึกษาทุกคนตองมีทักษะศตวรรษที่ 21 ครบทุกทักษะ

เมื่อสําเร็จการศึกษา 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

4.1 การบริหารและ

พัฒนาอาจารยประจํา

หลักสูตร 

- การรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

- มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักครบตามเกณฑ

มาตรฐานกําหนด 5 คน   

- อาจารยมีคุณสมบัติสอดคลองกับปรัชญาวิสัยทัศน

ของหลักสูตร มีคุณวุฒิเปนไปตามเกณฑมาตฐาน

หลักสูตร พ.ศ.2558 

- มีคุณสมบัติตามสภาวิชาชีพกําหนดทุกคน 

-มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานวิชาการเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

-การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

-มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักครบตามเกณฑ

มาตรฐานกําหนด 3 คน   
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-การบริหารอาจารย  (Haman 

Resource Management) 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยูตลอด

ระยะเวลาของหลักสูตร 

- มีภาระงานที่เหมาะสม (ไมเกิน35ชั่วโมงตอ

สัปดาห) 

- ผูรับผิดชอบหลักสูตรทกุคนมีภาระงานที่

เหมาะสมทุกคน  ไมควรเกิน 40ชั่วโมงตอ

สัปดาห (หรือควรใหตั้งใหเหมาะสมตามบริบท

ของหลักสูตร)  

-ผูรับผดิชอบหลักสูตรทุกคนมีภาระงานที่

เหมาะสมทุกคน  ไมควรเกิน 35ชั่วโมงตอ

สัปดาห   (ใหตั้งใหเหมาะสมตามบริบทของ

หลักสูตร)  

- มีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร (หรือมี

ความสุขดีหรือไมในการมานั่งในตําแหนงนี้) 

- ความสุขของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

 (Human Resource Development)  

-อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ตองมี

ผลงานอยางนอย 1 ผลงาน  

- ผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี/

บัณฑิตศึกษา อยางนอย 1  คนตองมีตําแหนง

ทางวิชาการที่สูงขึ้นในปที่ประเมิน (เพราะ

อาจจะไมไดยื่นขอตําแหนงทางวิชาการทุกคน)   

- มีอาจารยที่ไดไปเรียนตอปริญญาเอกอยางนอย  

1 คน (หรือคนที่เหลือ ที่ยังไมไดมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก) 

- มีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้นทุกคน 

- มีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 2 คน (หรือกําหนด

จํานวนตามที่หลักสูตรคาดหวัง) 

- มีผลงานวิชาการเพ่ิมขึ้นตอคนตอปจํานวน…ผลงาน 
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- ผูรับผิดชอบหลักสูตรทกุคนไดรับการพัฒนา

ดานการบริหารหลักสูตรและดานการจัดการ

เรียนการสอน 

- อาจารยทุกคนไดมีการไปพัฒนาศักยภาพดาน

การวิจัย หรือความรูความเชี่ยวชาญเชิงลึก 

(ระบุดาน……) 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 

-หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูล

ท่ี ใ ช ใ น ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

- หลักสูตรมีการปรับปรุงทุกรอบ5ป  

- มีการปรับปรุงกอนระยะเวลาท่ีกําหนดอยาง

นอย 6 เดือน 

 

- การออกแบบหลักสูตรสอดคลองกับปรัชญาและ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

- หลักสูตรมีคณุภาพไดรับการรับรองจาก สกอ. 

- หลักสูตรมีความทันสมัย เปนที่ตองการของตลาด 

-การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม

ความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ   

- ทุกรายวิชาที่เปดสอนมีเนื้อหาสาระรายวิชาที่

ทันสมัย (เมื่อหลักสูตรใชปที่2 เปนตนไปให

เปลี่ยนเปนการปรับปรุงเนื้อหาสาระของ

รายวิชา) 

- เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 2558 มีคุณภาพและ

ทันสมัย (หรือสอดคลองกับไทยแลนด 4.0 ความ

ตองการผูใชบัณฑิต) 

5.2 การวางระบบผูสอน

และกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

-การพิจารณากําหนดผูสอน 

 

- ผู ส อน ทุกคน ได รั บก ารพิ จ า รณาความ

เ ห ม าะ ส ม ด า น คุณ ส ม บั ติ แ ล ะ ค ว า ม รู

ความสามารถ 

- อาจารยผูสอนทุกรายวิชามีคุณสมบัติและมี

ความรูความสามารถตรงกับวิชาทีส่อน  

- อาจารยผูสอนทุกรายวิชามีคุณภาพ  

- การจัดหาอาจารยผูสอนรายวิชาที่ มีความรู

ความสามารถมีความเชี่ยวชาญ และมีความ

หลากหลายขององคความรู 

- มีผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียน

การสอน มากกวา 3.51 
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- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

จัดทํา มคอ.3 และ  มคอ.4 

- มคอ.3-4 มีคุณภาพ และจัดทําเสร็จกอนเปด

สอนภาคการศึกษา 

- มคอ.3-4 มีคุณภาพ (มีแผนการจัดการเรียนการ

สอน ชั่วโมงการสอน การเรียงลําดับเนื้อหา

สาระครบถวน) 

- การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามที่ระบุไวใน 

มคอ.3-4 ทุกรายวิชา 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ

วิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- นักศึกษาทุกคนที่ลงเรียนวิชาบูรณาการ

จะตองมีประสบการณจริง เชน ไดเก็บ

ขอมูลจริง และไดลงพ้ืนท่ีจริง 

- นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียน

การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ

กับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และ

การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให

สอ ด คล อ ง กั บ ส าข า วิ ช า แ ล ะ

ความกาวหนาของศาสตร 

ทุกหัวขอวิทยานิพนธมีความทันสมัย สอดคลอง

กับศาสตรความกาวหนาในดานตางๆ 

-หัวขอวิทยานิพนธสอดคลองวัตถุประสงคหลักสูตร 

มีความทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาศาสตร

ตางๆ และนําไปใชประโยชนได 

- ก า ร แ ต ง ตั้ ง อ า จ า ร ย ที่ ป รึ ก ษ า

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

- ทุกหัวขอวิทยานิพนธมีความทันสมัย (องค

ความรูใหม ใชประโยชนได) 

- อาจารยที่ปรึกษาทุกคนมีความเช่ียวชาญ

สอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ 

- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกคนมีผลงาน

วิชาการตามที่กําหนด 

- อาจารย ท่ีปรึกษาฯมีความเชียวชาญและ

สอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ 

- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองมีงานตีพิมพ

ในวารสาร อยางนอย……เรื่อง/รายการ 

- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ใน

การทําวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระและการตีพิมพผลงานใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

- นักศึกษาทุกคนไดรับการชวยเหลือ กํากับ

ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระ 

- สามารถทําวิทยานิพนธอยางมีคุณภาพ และตีพิมพ

ในวารสารที่ไดมาตรฐาน (TCI 1 ขึ้นไป) สําเร็จ

การศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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- นักศึกษาระดับปริญญาเอกตีพิมพในวารสาร

นานาชาต ิ

5.3 การประเมินผูเรียน - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

 

- ผูเรียนทุกคนไดรับการประเมินผลการเรียนรู

ที่คาดหวัง 

- ระบบการประเมินที่มีมาตรฐาน สามารถนําเอาผล

การประเมินไปใชในการพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรยีนและแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

- วิธีการประเมิน ผลการประเมินตองเที่ยงตรง

โปรงใสตรวจสอบได 

-นักศึกษาทุกคนไดรับการประเมินดวยวิธีการที่มี

คุณภาพและผลการประเมินโปรงใส ตรวจสอบได 

-วิธีการวัดและประเมินผลตองเที่ยงตรงโปรงใส และ

มีคุณภาพ 

ระดับรายวิชา 

- ทุกรายวิชาตองมีการประเมินตามจุดดําที่

กําหนดไว 

ระดับหลักสูตร  

- บัณฑิตทุกคนกอนจบหลักสูตร ไดรับการ

ประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หรือ การ

สอบปองกันวิทยานิพนธ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษา 

- ทุกรายวิชา ไดรับการตรวจสอบผลการ

ประเมิน หรือการเอาเกรดมาดูซ้ํา (ทวนสอบ) 

- วิธีการตรวจสอบฯมีคุณภาพ ชัดเจนโปร งใส 

ตรวจสอบได  

- การกํากับการประเมินการจัดการ

เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

- ทุกรายวิชาจัดทําใหเสร็จภายเวลาที่กําหนด  

- มี ก า รจั ดทํ า  ม คอ . 5แล ะ6  เ ส ร็ จ ต า ม

กําหนดเวลา  

- มีคุณภาพ (มีข อมูลถูกตอ ง  ครบถวน ไม มี

ขอผิดพลาด) 

- การประเมินวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศกึษา 

- วิทยานิพนธทุกเรื่องตองไดรับการประเมิน

ด วยวิ ธีการที่ มีคุณภาพ ผลการประเมิน

เที่ยงตรง โปรงใส ตรวจสอบได 

- วิทยานิพนธทุกเรื่องไดรับการแตงต้ังอาจารย

ที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิที่ มีคุณสมบั ติ

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน   

 

- วิทยานิพนธไดรับการประเมินดวยวิธีการที่มี

คุณภาพ  
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องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

-ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/

คณะ/มหาวิทยาลัยโดยมีสวนรวมของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน มีสวน

รวมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนรวมกับภาควิชา  

- มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สอดคลองกับ

ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

- ความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของ

นักศึกษา/อาจารยผูสอน 

- ความพรอมใชของเครอืงมือ 

- ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

- จํานวน ส่ิงสนับสนุนการเรี ยนรู ท่ี

เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการ

เรียนการสอน 

- มีฐานขอมูลเพ่ิมขึ้นจํานวน ….รายการ  

- นักศึกษามีแหลงฝกประสบการณทุกคน 

- กรณีสภาวิชาชีพกําหนดใหมีอะไร ตองเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา  อาจารยผูสอน 

อาจารยประจําหลักสูตรที่มีตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

- มีคว ามพึงพอใจตอสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู    

มากกวา 3.51 

- อาจารยผูสอน/อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธมีความพึงพอใจมากกวา 3.51  

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

และอาจารยต อสิ่ งสนับสนุนการ

เรียนรู 

- ความไมพึงพอใจที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนทุกเรื่องถูกแกไข 

- ความตองการของอาจารยผูสอนทุกคน ไดรับ

การตอบสนอง 

- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกคนไดรับการ

สนับสนุน 

 

 

 

 

 

 



KKU Guidelines for Quality Assurance at Program Level 

แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน     หนา : 118 

 

 

 

 

 

 

 

ISCED Fields of Education and Training 2013  

(ISCED-F 2013) 

Appendix I. ISCED fields of education and training 
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Broad field Narrow field Detailed field 

00 Generic programmes and 

qualifications 

001 Basic programmes and 

qualifications 

 002 Literacy and numeracy  

003 Personal skills and 

development 

0011 Basic programmes and qualifications  

0021 Literacy and numeracy  

0031 Personal skills and development 

01 Education 011 Education 0111 Education science 0112 Training for pre-

school teachers  

0113 Teacher training without subject 

specialisation  

0114 Teacher training with subject 

specialisation 

02 Arts and humanities 021 Arts 0211 Audio-visual techniques and media 

production  

0212 Fashion, interior and industrial design 

0213 Fine arts  

0214 Handicrafts  

0215 Music and performing arts 

022 Humanities (except 

languages) 

0221 Religion and theology  

0222 History and archaeology  

0223 Philosophy and ethics 

023 Languages 0231 Language acquisition 0232 Literature 

and linguistics 

03 Social sciences, 

journalism and information 

031 Social and behavioural 

sciences 

0311 Economics  

0312 Political sciences and civics  

0313 Psychology  

0314 Sociology and cultural studies 

032 Journalism and information 0321 Journalism and reporting  

0322 Library, information and archival studies 

 

04 Business, administration 

and law 

041 Business and administration 0411 Accounting and taxation  

0412 Finance, banking and insurance  

0413 Management and administration  

0414 Marketing and advertising  

0415 Secretarial and office work  
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Broad field Narrow field Detailed field 

0416 Wholesale and retail sales  

0417 Work skills 

042 Law 0421 Law 

05 Natural sciences, 

mathematics and statistics 

 

 

051 Biological and related 

sciences 

0511 Biology  

0512 Biochemistry 

052 Environment 0521 Environmental sciences  

0522 Natural environments and wildlife 

053 Physical sciences 0531 Chemistry  

0532 Earth sciences  

0533 Physics 

054 Mathematics and statistics 0541 Mathematics  

0542 Statistics 

06 Information and 

Communication 

Technologies (ICTs) 

061 Information and 

Communication Technologies 

(ICTs) 

0611 Computer use  

0612 Database and network design and 

administration  

0613 Software and applications development 

and analysis 

07 Engineering, 

manufacturing and 

construction 

071 Engineering and engineering 

trades 

0711 Chemical engineering and processes  

0712 Environmental protection technology 

0713 Electricity and energy 0714 Electronics 

and automation  

0715 Mechanics and metal trades  

0716 Motor vehicles, ships and aircraft 

072 Manufacturing and 

processing 

0721 Food processing 0722 Materials (glass, 

paper, plastic and wood) 0723 Textiles 

(clothes, footwear and leather) 0724 Mining 

and extraction 

073 Architecture and 

construction 

0731 Architecture and town planning  

0732 Building and civil engineering 

08 Agriculture, forestry, 

fisheries and veterinary 

081 Agriculture 0811 Crop and livestock production 

 0812 Horticulture 

082 Forestry  0821 Forestry 

083 Fisheries 0831 Fisheries 
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Broad field Narrow field Detailed field 

084 Veterinary 0841 Veterinary 

09 Health and welfare 091 Health 0911 Dental studies  

0912 Medicine  

0913 Nursing and midwifery  

0914 Medical diagnostic and treatment 

technology 0915 Therapy and rehabilitation  

0916 Pharmacy  

0917 Traditional and complementary 

medicine and therapy 

092 Welfare 0921 Care of the elderly and of disabled 

adults 0922 Child care and youth services  

0923 Social work and counseling 

 

 

 

10 Services 101 Personal services 1011 Domestic services 1012 Hair and beauty 

services  

1013 Hotel, restaurants and catering  

1014 Sports  

1015 Travel, tourism and leisure 

 

 

 

102 Hygiene and occupational 

health services 

1021 Community sanitation  

1022 Occupational health and safety 

 103 Security services 1031 Military and defence 1032 Protection of 

persons and property 

 104 Transport services 1041 Transport services 
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ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอดุมศึกษา 

 เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏิบติัเกี่ยวกับการประกันคณุภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558   

ระดับปริญญาตรี 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
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ประกาศ ก.พ.อ.เร่ือง  

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล 

ใหดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 
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คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของ

ผลงานทางวิชาการ 
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ประกาศ  ก.พ.อ. พ.ศ.2562  

เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
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