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บทที่ 1   
บทน ำ 

 
  

1.  ควำมเปน็มำและขอ้มลูพืน้ฐำนเกีย่วกับคณะ 
 ในปี พ.ศ. 2554 ด้วยด ำริของท่ำนอธิกำรบดี คือ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์    
ที่ประสงค์จะส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในด้ำนสำธำรณสุขเพื ่อตอบสนองควำมต้องกำร    
ของชุมชน จึงมอบหมำยให้ ดร .พิทยำ ถกลภักดี ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรสำธำรณสุข  
ศำสตรบัณฑิต ซึ่งผ่ำนกำรอนุมัติจำก สภำมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2554 โดยมี 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์ สงวนชื ่อ เป็นประธำนหลักสูตร ต่อมำในเดือนตุลำคม 2554 
มหำวิทยำลัยได้เชิญ ศำสตรำจำรย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ อดีตคณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดลและมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มำปฏิบัติงำนเพื่อเตรียมกำรตั้งคณะ
สำธำรณสุขศำสตร์ และในปี พ .ศ . 2557 ได้เปิดรับนักศึกษำอีก 2 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ และสำขำวิชำกำรจัดกำรสถำนพยำบำล 
      ต่อมำปี พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์ สงวนชื่อ ได้เสนอสภำมหำวิทยำลัยในกำรจัดตั้ง  
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 1 กันยำยน 2559 
สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้ด ำเนินกำรเป็นโครงกำรจัดตั้งคณะสำธำรณสุขศำสตร์ โดยมหำวิทยำลัย   
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรจัดตั้งคณะสำธำรณสุขศำสตร์ ดังน้ี 

 1. ศำสตรำจำรย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์    ประธำนกรรมกำร 
 2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ร้อยโทหญิงวิภำวี เกียรติศิริ กรรมกำร 
 5. อำจำรย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์    กรรมกำร 
 6. อำจำรย์ภำชินี โอภำษี    กรรมกำร 
 7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์ สงวนชื่อ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 8. อำจำรย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 9. นำยก ำพลศักดิ์ มณีงำม    เลขำนุกำร 

      คณะกรรมกำรได้เสนอผลกำรด ำเนินงำนให้สภำมหำวิทยำลัยได้พิจำรณำเป็นระยะทุกเดือน
ของกำรประชุม กำรด ำเนินงำนได้รับกำรสนับสนุนจำก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ร้อยโทหญิงวิภำวี เกียรติศิริ                  
รองอธิกำรบดี รองศำสตรำจำรย์ ดร .อิสระ สุวรรณบล กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิของสภำ
มหำวิทยำลัย และรองศำสตรำจำรย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล เป็นอย่ำงดียิ่ง  

     โครงกำรจัดตั้งคณะสำธำรณสุขศำสตร์ด ำเนินกำรเสมือนคณะในทุกด้ำน และได้น ำเสนอควำม
พร้อมเป็นคณะฯ ต่อสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 7 เมษำยน 2560    
สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบกำรจัดตั้งคณะสำธำรณสุขศำสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงำนภำยในของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
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ปรัชญำ    

 ควำมรู้ คู่คุณธรรม น ำสร้ำงเสริมสุขภำพ 

วิสัยทัศน ์  

 สถำบันกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพในระดับมำตรฐำนเอเชีย 
 

อตัลกัษณ ์
     
 ใฝ่เรียนรู้ อุทิศตนพัฒนำสุขภำพชุมชน 
 

เอกลกัษณ์   
  

 สร้ำงเสริมสุขภำพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ค่ำนยิมหลกั 
   V     :     Visionary      รอบรู้ มีวิสัยทัศน ์
  R     :     Reform      ปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นไปได้จริง 
   U     :     Unity      น้ ำหน่ึงใจเดียวกัน 
   P     :     Public mind     จิตอำสำ 
   H     :     Healthy      สุขภำพกำย-ใจ ด ี

พนัธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตและบัณฑิตศึกษำด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ กำรจัดกำรสถำนพยำบำล ที่มีควำม
เป็นเลิศ มีศักยภำพ พร้อมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อกำรประกอบอำชีพ โดยเน้น
กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ให้สำมำรถน ำไปแก้ปัญหำได้จริง และน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
 2. จัดระบบบริหำรจัดกำรกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  3. ผลิตผลงำนวิจัยทั้งระดับพื้นฐำนและประยุกต์ในด้ำนสำธำรณสุข เพื่อสำมำรถน ำไปแก้ไข
ปัญหำสำธำรณสุขและพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมในระดับท้องถ่ินและประเทศโดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำร
วิชำกำรเชิงรุก 
  4. ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญำไทย โดยยึดหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้ำประสงค ์
 1.บัณฑิตมีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตมีศักยภำพ
สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
 2.วิจัยและนวัตกรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำหรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของท้องถ่ิน เพื่อควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
 3.ประชำชนสำมำรถด ำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง ประชำชนมีควำมสุข และมีรำยได้เพิ่มขึ้น  
 4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกที่ดีต่อสังคม
โดยรวมรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมและเข้ำใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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 5. มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน 
 
ประเดน็ยุทธศำสตร์  
 1.กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) สร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐเพื่อพัฒนำท้องถ่ินในกำรพัฒนำท้องถ่ิน โดยยึดหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำท้องถ่ิน 

3.กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ  
 4.กำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้ำงจิตส ำนึกทำงวัฒนธรรมและกำรเรียนรู้
ต่ำงวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 5.กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล 
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บทที่ 2 
กระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

นโยบำยกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลยั 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและ
ควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมสำระส ำคัญที่ระบุไว้ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 และประกำศของคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน ระดับอุดมศึกษำ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเ ก่ียวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557 ดังน้ัน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ระดับหลักสูตร  คณะ/วิทยำลัย ระดับหน่วยงำนสนับสนุน
เทียบเท่ำคณะและระดับมหำวิทยำลัย เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน มหำวิทยำลัยจึงก ำหนดนโยบำยกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ดังน้ี 
   1. สร้ำงเสริมควำมรู้และปลูกฝังให้นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยทุกระดับ
ตระหนักถึงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   2. ด ำเนินกำรให้ทุกหน่วยงำนมีกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ืองภำยใต้กำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ 
   3. สนับสนุนให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยทุกระดับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวกับกำรประกันคุณภำพ
ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน 
   4. สนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและจัดกำรฐำนข้อมูลต่ำงๆ 
ให้เป็นระบบที่ทันต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและสำมำรถตรวจสอบได้ 
  5 . ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณะ วิทยำลัย และหน่วยงำนสนับสนุนภำยใน
มหำวิทยำลัยน ำเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนเพื่อยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560  

  

 

 5 

ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
กระบวนกำรและวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ปีกำรศึกษำ 2557-2561) 

เพื่อให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทำงกำรจัดกระบวนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมวงจรคุณภำพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กำรวำงแผน 
(Plan) กำรด ำเนินงำนและเก็บข้อมูล (Do) กำรประเมิน คุณภำพ (Check / Study) และกำรเสนอ
แนวทำงกำรปรับปรุง (Act) โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 

P = เริ่มกระบวนกำรวำงแผนกำรประเมินตั้งแต่ต้นปีกำรศึกษำ โดยน ำผลกำรประเมินปี
ก่อนหน้ำน้ีมำใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่มิถุนำยน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภำค
เรียนแบบเดิม หรือ ตั้งแต่เดือนสิงหำคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภำคกำรศึกษำตำมอำเซียน 

D = ด ำเนินงำนและเก็บข้อมูลบันทึกผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ต้นปีกำรศึกษำ คือ เดือน                        
ที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปีกำรศึกษำ (เดือนมิถุนำยน–พฤษภำคม ปีถัดไป หรือ เดือนสิงหำคม–
กรกฎำคม ปีถัดไป) 
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C/S =ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพในระดับหลักสูตร คณะ/วิทยำลัย และมหำวิทยำลัย 
ระหว่ำงเดือนสิงหำคม – ตุลำคม ของปีกำรศึกษำถัดไป 

A = วำงแผนปรับปรุงและด ำเนินกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน โดยคณะกรรมกำร
บริหำรระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถำบัน โดยน ำข้อเสนอแนะและผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำวำงแผนปรับปรุงกำรด ำเนินงำน (รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัย) มำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และเสนอตั้งงบประมำณปีถัดไป 
หรือจัดท ำกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำและเสนอใช้งบประมำณกลำงปีหรืองบประมำณพิเศษก็ได้ 
 
แนวทำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  

 1. ระดับหลักสูตร  
 ให้หลักสูตรสรรหำคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยให้คณะ/วิทยำลัยเป็น
ผู้ด ำเนินกำรจัดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในพร้อมทั้งจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร แนวทำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร มีดังน้ี 

1.1 คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน โดยเกินกว่ำก่ึงหน่ึงเป็นอำจำรย์จำกภำยนอกมหำวิทยำลัยและ
อย่ำงน้อยหน่ึงคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสำขำวิชำที่ขอรับกำรประเมิน  

 - ประธำนกรรมกำร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกมหำวิทยำลัยและเป็นผู้ที่ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร ที่จัดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.)  

 - กรรมกำร เป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกหลักสูตร และเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม
หลักสูตร ผู้ประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร ที่จัดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
(สกอ.) หรือที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ หรือมหำวิทยำลัยอ่ืนๆจัดขึ้น 

 1.2 คุณสมบตัิเฉพำะของคณะกรรมกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลกัสูตร ของแต่ละระดับกำรศึกษำเป็นดังน้ี  
  1) หลักสูตรระดับปริญญำตรี คณะกรรมกำรประเมินมีคุณวุฒิปริญญำโทขึ้นไปหรือ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 
  2) หลักสูตรระดับปริญญำโท คณะกรรมกำรประเมินมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 
  3) หลักสูตรระดับปริญญำเอก คณะกรรมกำรประเมินมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 

 2. ระดับคณะ/วิทยำลัย  
 ให้คณะ/วิทยำลัยเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน พร้อมทั้งสรรหำ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ วิทยำลัย และจัดส่งรำยชื่อ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำยังมหำวิทยำลัยเพื่อจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง โดย
แนวทำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ วิทยำลัย ดังน้ี 
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 คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพฯ ระดับคณะ/วิทยำลัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน
อย่ำงน้อย 3 คน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับขนำดของคณะ/วิทยำลัย  
  - ประธำนกรรมกำร เป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ขึ้นทะเบียนประธำน
กรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ทั้งน้ี 
คุณสมบัติของประธำนกรรมกำรประเมินคุณภำพต้องเป็นผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหำรระดับคณบดี
หรือเทียบเท่ำขึ้นไป และมีประสบกำรณ์เป็นผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ในระดับ
คณะหรือเทียบเท่ำหรือผู้ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีประสบกำรณ์
เป็นผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ในระดับคณะหรือเทียบเท่ำข้ึนไป  
  - กรรมกำร เป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกมหำวิทยำลัย และเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพภำยใน ระดับคณะ/ระดับมหำวิทยำลัย ที่จัดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) หรือ ที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ หรือ 
มหำวิทยำลัยอ่ืนๆ จัดขึ้น ทั้งน้ี คุณสมบัติของกรรมกำรประเมินฯ ต้องเป็นผู้ที่ท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์
ประจ ำในมหำวิทยำลัยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
  - กรรมกำรและเลขำนุกำร เป็นผู้ประเมินจำกภำยในมหำวิทยำลัยและเป็นผู้ที่ผ่ำน
กำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพภำยใน ระดับคณะ/ระดับมหำวิทยำลัย ที่จัดโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) หรือ ที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ หรือ มหำวิทยำลัยอ่ืนๆจัดขึ้น ทั้งน้ี คุณสมบัติของกรรมกำรประเมินคุณภำพต้องเป็นผู้ที่
ท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ประจ ำในมหำวิทยำลัยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

 หมำยเหต ุ:  1. แนวทำงกำรด ำเนินกำรส ำหรับหลักสูตรท่ีขอปิดด ำเนินกำร หรืองดรับนักศึกษำ 
หรือไม่มีนักศึกษำมำสมัครเรียนท่ีก ำหนดไว้ คือ กรณีหลักสูตรท่ีสภำสถำบันอุดมศึกษำเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิด
ด ำเนินกำรต้องแจ้งให้ สกอ. รับทรำบ หำกหลักสูตรยังมีนักศึกษำคงค้ำงอยู ่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรดังกล่ำวยังต้อง
ท ำหน้ำท่ีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต่อไปและจัดกำรเรียนกำรสอนจนกว่ำนักศึกษำคนสุดท้ำยจะส ำเร็จกำรศึกษำ ท้ังนี ้
สถำบันอุดมศึกษำยังต้องด ำเนินกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็นประจ ำทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบท่ี 1 
กำรก ำกับมำตรฐำน และองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง เฉพำะตัวบง่ชี้ท่ีมีกำรด ำเนินกำร เพื่อน ำผลท่ีได้มำประกอบกำร
พิจำรณำปรับปรุงกระบวนกำรหรือพิจำรณำด ำเนนิกำรอ่ืนๆ ต่อไป โดยค ำนึงถึง 
ประโยชน์จำกกำรประเมิน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของหลักสูตรเป็นส ำคัญ อนึ่งกำรประเมิน
ตนเองดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรภำยในของหลักสูตร คณะ หรือสถำบัน โดยรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของ
หลักสูตรเฉพำะตัวบ่งชี้ชี้ท่ีมีกำรด ำเนินงำนในกำรค ำนวณค่ำคะแนนของหลักสูตรให้คิดเฉพำะตัวบ่งชี้ท่ีมีกำรประเมิน
เท่ำนั้น และด ำเนินกำรผ่ำนระบบ CHE QA Online 
   2. หลักในกำรพิจำรณำส ำหรับตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรท่ีเป็น
ตัวบ่งชี้กระบวนกำร (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1)  
   กำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ เชิงคุณภำพในระดับหลักสูตร ท่ี เน้น
กระบวนกำร เพื่อให้ผู้ประเมินน ำไปใช้ในกำรตัดสินผลกำรประเมินให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ให้ยึดหลักกำร คือ 
หลักสูตรควรก ำหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภำพท่ีต้องกำรจำกกระบวนกำรท่ีได้ออกแบบ โดยอธิบำยวิธีกำรด ำเนินงำนท่ี
น ำไปสู่ผลลัพธ์ท่ีต้องกำร มีกำรทบทวน/ประเมิน/ศึกษำ ผลกำรด ำเนินงำนท่ีเทียบกับผลลัพธ์ท่ีก ำหนดหำกหลักสูตร
ไม่ได้ผลลัพธ์ตำมท่ีต้องกำร ให้อธิบำยว่ำมีกำรปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนอย่ำงไร เพื่อน ำไปสู่ผลลัพธ์ท่ีต้องกำร (หมำย
เหตุ : ให้พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม ไม่ควรพิจำรณำแต่ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 
หรือ 5 ต้องมีค ำอธิบำยท่ีเห็นเป็นรูปธรรม) 

วงรอบปีที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
 (1) ปีกำรศึกษำ  ตั้งแต่เดือน สิงหำคม – เดือนกรกฎำคม ปีถัดไป 
 (2) ปีงบประมำณ ตั้งแต่เดือน ตุลำคม – เดือนกันยำยน ปีถัดไป 
 (3) ปีปฏิทิน  ตั้งแต่เดือน มกรำคม – เดือนธันวำคม 
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1. ระดับหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ี ปีท่ีนับ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย สกอ.  ปีกำรศึกษำ  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  ปีกำรศึกษำ  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญำตรี) ร้อยละของบัณฑิตปรญิญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยใน 1 ป ี

ปีกำรศึกษำ  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญำโท) ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำ
โทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ปีกำรศึกษำ  

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 กำรรับนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ปีกำรศึกษำ  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภำพอำจำรย์  
     - ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก ปีกำรศึกษำ  
     - ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีกำรศึกษำ  
     - ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ปีปฏทิิน  
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย์ ปีกำรศึกษำ  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร ปีกำรศึกษำ  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรเรียนกำรสอน ปีกำรศึกษำ  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ  

ปีกำรศึกษำ  

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ  

2. ระดับคณะ 
ตัวบง่ชี ้ ปีทีน่บั  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม  ปีกำรศึกษำ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก ปีกำรศึกษำ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีกำรศึกษำ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ปีกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ปีกำรศึกษำ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยงำนสร้ำงสรรค์ ปีงบประมำณ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย ปีปฏิทิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ปีกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่ม
สถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
 - เกณฑ์ข้อ 1 2 3 และ ข้อ 6 

       - เกณฑ์ข้อ 4 5 และ ข้อ 7 

 
 

ปีงบประมำณ  
ปีกำรศึกษำ  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 
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บทที่ 3   
นิยำมศัพท์ 

 กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) หมำยถึง กำรรวบรวมองค์ควำมรู้
ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคน
ในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
อันจะส่งผลให้องค์กรมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ควำมรู้ม ี2 ประเภท คือ 
 1. ควำมรู้ที่ฝังอยูใ่นคน (Tacit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชำติญำณของแต่ละบุคคลในกำรท ำควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำง ๆ เป็นควำมรู้ที่ไม่สำมำรถถ่ำยทอด
ออกมำเป็นค ำพูดหรือลำยลักษณ์อักษรได้โดยง่ำย เช่น ทักษะในกำรท ำงำน งำนฝีมือหรือกำรคิดเชิง
วิเครำะห์ บำงครั้ง จึงเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบนำมธรรม 
 2. ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่สำมำรถรวบรวม ถ่ำยทอดได้ 
โดยผ่ำนวิธีต่ำงๆ เช่น กำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่ำง ๆ และบำงครั้งเรียกว่ำเป็น
ควำมรู้แบบรูปธรรม นพ .วิจำรณ์ พำนิช ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “กำรจัดกำรควำมรู้” คือ 
เครื่องมือเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย อย่ำงน้อย 4 ประกำรไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้ำหมำยของ
งำน บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำคน บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุ
ควำมเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ควำมเอ้ืออำทรระหว่ำงกันในที่ท ำงำน 
 กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงน้อย 6 ประกำรต่อควำมรู้  ได้แก่ 
 (1) กำรก ำหนดควำมรู้หลักที่จ ำเป็นหรือส ำคัญต่องำนหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
 (2) กำรเสำะหำควำมรู้ที่ต้องกำร  
 (3) กำรปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้ำงควำมรู้บำงส่วนให้เหมำะต่อกำรใช้งำนของตน  
 (4) กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกิจกำรงำนของตน  
 (5) กำรน ำประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัด “ขุมควำมรู้” ออกมำบันทึกไว้  
 (6) กำรจดบันทึก “ขุมควำมรู้” และ “แก่นควำมรู้” ส ำหรับไว้ใช้งำน และปรับปรุงเป็นชุด
ควำมรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมำกขึ้น เหมำะต่อกำรใช้งำนมำกยิ่งข้ึน 
 
 โดยที่กำรด ำเนินกำร 6 ประกำรน้ีบูรณำกำรเป็นเน้ือเดียวกัน ควำมรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งควำมรู้ที่
ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่ำงอ่ืนที่เข้ำใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และควำมรู้ฝังลึก
อยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ควำมเชื่อ ค่ำนิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) 
และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืน ๆ ของร่ำงกำย (ทักษะในกำรปฏิบัติ) กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกิจกรรมที่คน
จ ำนวนหน่ึงท ำร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท ำโดยคนคนเดียว 
 
 กำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมำยถึง กำรตีพิมพ์ผลงำนวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ใน
ลักษณะของรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร วำรสำรวิชำกำร หรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรในระดับ
มหำวิทยำลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงำนที่ ผ่ำนกำรกลั่นกรอง (Peer review) โดยมี
บุคคลภำยนอกสถำบันร่วมเป็นกรรมกำรพิจำรณำด้วย 
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 กำรเทียบเคียงผลกำรด ำเนินงำน (Benchmarking) หมำยถึง วิธีกำรในกำรวัดและ
เปรียบเทียบผลผลิต บริกำร และวิธีกำรปฏิบัติกับองค์กรที่สำมำรถท ำได้ดีกว่ำ เพื่อน ำผลกำร
เปรียบเทียบมำใช้ในกำรปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจ 

 กำรบูรณำกำร (Integration) หมำยถึง กำรผสมกลมกลืนของแผน กระบวนกำร 
สำรสนเทศ กำรจัดสรร ทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร ผลลัพธ์ และกำรวิเครำะห์ เพื่อสนับสนุน
เป้ำประสงค์ที่ส ำคัญของสถำบัน (Organization-Wide Goal) กำรบูรณำกำรที่มีประสิทธิผล เป็น
มำกกว่ำควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน (Alignment) ซึ่งกำรด ำเนินกำรของแต่ละองค์ประกอบ
ภำยใน ระบบกำรจัดกำร ผลกำรด ำเนินกำรมีควำมเชื่อมโยงกันเป็นหน่ึงเดียวอย่ำงสมบูรณ์ 

 กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ หมำยถึง โครงกำร
ร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 

 กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับนำนำชำติ หมำยถึง กำรเผยแพร่ที่เปิดกว้ำงส ำหรับทุก
ประเทศ (อย่ำงน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอำเซียน) 

 กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับภูมิภำคอำเซียน หมำยถึง กำรเผยแพร่เฉพำะในกลุ่ม
อำเซียน 10 ประเทศ (อย่ำงน้อย5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และกำรให้คะแนนตำมแหล่ง
เผยแพร่ ไม่จ ำเป็นต้องไปแสดงในต่ำงประเทศ 
 

 อำเซียน หมำยถึง สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations)  มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชำ อินโดนีเซีย สปป.ลำว มำเลเซีย พม่ำ ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนำม 

 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ หมำยถึง กำรน ำเสนอบทควำมวิจัย
ในที่ประชุมวิชำกำร และบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ือง
จำกกำรประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม หรือคณะกรรมกำร
จัดประชุม ประกอบด้วย ศำสตรำจำรย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำน้ัน ๆ จำกนอกสถำบันเจ้ำภำพ อย่ำงน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้
ประเมินบทควำมที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำน้ันด้วย และมีบทควำมที่มำจำกหน่วยงำนภำยนอกสถำบัน
อย่ำงน้อย 3 หน่วยงำน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25  

 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมำยถึง กำรน ำเสนอ
บทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำร และบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ใน
รำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำนฯ หรือ
คณะกรรมกำรจัดประชุม ประกอบด้วย ศำสตรำจำรย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำน้ัน ๆ จำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ 25 และมี
ผู้ประเมินบทควำมที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำน้ัน และบทควำมที่มำจำกต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 3 
ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 
           ** บทควำมในกำรประชุมวิชำกำรทั้งระดับชำติและนำนำชำติ ที่น ำเสนอให้กอง
บรรณำธิกำรหรือคณะกรรมกำรจัดประชุมพิจำรณำคัดเลือกต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ
ได้รับกำรตีพิมพ์ ซึ่งสำมำรถอยู่ในรูปแบบเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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 งำนวิจัย หมำยถึง กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำค ำตอบของปัญหำ หรือ
กำรเสำะแสวงหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึงกำรประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่ำนกระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหรือ
ทดลอง วิเครำะห์และตีควำมข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่ำงเป็นระบบ 

 งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทำงศิลปะประเภทต่ำง ๆ ที่มีควำม
เป็นนวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบที่เหมำะสมตำมประเภทของงำนศิลปะซ่ึงมีแนว
ทำงกำรทดลองหรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือควำมสำมำรถในกำร
บุกเบิกศำสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่ำทำง  สุนทีรยแ์ละคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชำชีพตำมกำร
จัดกลุ่มศิลปะของอำเซียน งำนสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย 
ผลงำนด้ำนจิตรกรรม ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ ภำพถ่ำย ภำพยนตร์ สื่อประสม สถำปัตยกรรมและ
งำนออกแบบประเภทอ่ืน ๆ (2) ศิลปะกำรแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยำงคศิลป์ 
นำฏยศิลป์ รวมทั้งกำรแสดงรูปแบบต่ำง ๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบท
ประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่ำงๆ 

 แนวโน้ม (Trends) หมำยถึง สำรสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทำงและอัตรำกำร
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถำบัน หรือควำมคงเส้นคงวำของผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละช่วงเวลำ 
แนวโน้มแสดงผลกำรด ำเนินกำรของสถำบันตำมล ำดับเวลำ โดยทั่วไปกำรแสดงแนวโน้มได้จะต้องมี
ข้อมูลในอดีตอย่ำงน้อยสำมจุด(ไม่รวมค่ำคำดกำรณ์) ทั้งน้ี ในทำงสถิติ อำจจ ำเป็นต้องแสดงจ ำนวน
ข้อมูลมำกกว่ำน้ีเพื่อยืนยันแนวโน้มระยะห่ำง ระหว่ำงจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลำของ
กระบวนกำรที่น ำเสนอ หำกรอบเวลำสั้นต้องมีกำรวัดถ่ีขึ้น ในขณะที่รอบเวลำที่ยำวกว่ำ อำจต้องใช้
ช่วงเวลำนำน จึงจะทรำบแนวโน้มที่สื่อควำมหมำยได้ชัดเจน 

 แนวปฏิบัติที่ดี หมำยถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ท ำให้สถำบันประสบควำมส ำเร็จ 
หรือสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำย เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพน้ันๆ มีหลักฐำนของ
ควำมส ำเร็จปรำกฏชัดเจน โดยมีกำรสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติ ตลอดจนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ บันทึกเป็นเอกสำรเผยแพร่ให้หน่วยงำนภำยในหรือภำยนอกสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

 ประสบกำรณ์ด้ำนกำรท ำวิจัย หมำยถึง มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรท ำวิจัยเป็นผลส ำเร็จมำแล้ว
โดยมีหลักฐำนเป็นผลงำนที่น ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceedings) ที่มี
กรรมกำรภำยนอกมำร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร
ที่มีกรรมกำรภำยนอกมำร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงำนที่เป็นรูปเล่มซึ่งน ำเสนอ
แหล่งทุนวิจัยหรือน ำเสนอผู้ว่ำจ้ำงในกำรท ำวิจัยน้ัน ๆ และเป็นผลงำนที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่ำจ้ำงวิจัย
ได้ตรวจรับงำนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงำนวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกำรศึกษำ เพื่อรับปริญญำของ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร โดยให้รำยงำนผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสำร
หลักสูตร ทั้งน้ี กำรรำยงำนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รำยงำนในลักษณะของกำรเขียนบรรณำนุกรม 
หรือกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำร กล่ำวคือ ระบุชื่อเจ้ำของผลงำน ชื่อผลงำน ปีที่พิมพ์และ
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำน 

 ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ หมำยถึง บทควำมจำกผลงำนวิจัย
หรือบทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล 
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวำรสำรวิชำกำรระดับชำติตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
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 ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมำยถึง บทควำมจำก
ผลงำนวิจัยหรือบทควำมวิชำกำร ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลสำกล ได้แก่  ฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐำนข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ ฐำนข้อมูล Scopus 
หรือวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

 แผนกลยุทธ์ หมำยถึง แผนระยะยำวของสถำบันโดยทั่วไปมักใช้เวลำ 5 ปี เป็นแผนที่
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำของสถำบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 
วัตถุประสงค์ ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและภัยคุกคำม กลยุทธ์ต่ำง ๆ ของสถำบันควร
คลอบคลุมทุกภำรกิจของสถำบันซึ่งต้อง มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่ำ
เป้ำหมำยของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์โดยสถำบันน ำแผนกล
ยุทธ์มำจัดท ำแผนด ำเนินงำนหรือแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน หมำยถึง แผนระยะยำวที่ระบุที่มำและใช้ไปของทรัพยำกรทำง
กำรเงินของสถำบันที่สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถำบันให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ แผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงินจะสอดรับไปกับแผน กลยุทธ์ของสถำบัน สถำบันควรประเมินควำมต้องกำรทรัพยำกรที่
ต้องจัดหำส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรออกมำ
เป็นเงินทุนที่ต้องกำรใช้ ซึ่งจะเป็นควำมต้องกำรเงินทุนในระยะยำวเท่ำกับเวลำที่สถำบันใช้ในกำร
ด ำเนินกำรให้กลยุทธ์น้ันบังเกิดผล จำกน้ันจึงจะก ำหนดให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงที่มำของเงินทุนที่
ต้องกำรใช้ว่ำสำมำรถจัดหำได้จำกแหล่งเงินทุนใด เช่น รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ งบประมำณ
แผ่นดินหรือเงิน อุดหนุนจำกรัฐบำล เงินทุนสะสมของหน่วยงำน เงินบริจำคจำกหน่วยงำนภำยนอก
หรือศิษย์เก่ำ หรือสถำบันจะต้องมีกำรระดมทุนด้วยวิธีกำรอ่ืนๆ อีกเพิ่มเติม เช่น กำรแปลงทรัพย์สิน
ทำงปัญญำเป็นมูลค่ำ รวมทั้งมีกำรวิเครำะห์ต้นทุนของกำรด ำเนินงำนด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยใน
กำรผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลำของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินจะเท่ำกับระยะเวลำของ
แผนกลยุทธ์ของสถำบัน 

 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หมำยถึง แผนระยะส้ันที่มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนภำยใน 1 ปี 
เป็นแผนที่ ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภำคปฏิบัติ เพื่อให้ เ กิดกำรด ำเนินงำนจริงตำมกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ที่จะต้องด ำเนินกำรในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของโครงกำรหรือกิจกรรม ค่ำเป้ำหมำยของตัวบ่งชี้เหล่ำน้ัน รวมทั้ง
มีกำรระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้ำโครงกำร งบประมำณในกำรด ำเนินกำร รำยละเอียดและ
ทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรที่ชัดเจน 
 
 พหุวิทยำกำร หรือ สหวิทยำกำร หลักสูตรพหุวิทยำกำร 

 พหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยำกำร (Interdisciplinary) หมำยถึง กำร
ใช้องค์ควำมรู้หลำยสำขำวิชำ หลำยศำสตร์หรือหลำยอนุศำสตร์ มำผสมผสำนใช้ในกำรวิเครำะห์ 
วิจัยและสังเครำะห์ขึ้นเป็นองค์ควำมรู้ใหม่และพัฒนำเป็นศำสตร์ใหม่ขึ้น 

 หลักสูตรพหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) หมำยถึง หลักสูตรที่น ำเอำควำมรู้หลำยศำสตร์
หรือหลำยอนุศำสตร์เข้ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน เพื่อประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ วิจัย จนกระทั่ง
ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำควำมรู้ องค์ควำมรู้เป็นศำสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศำสตร์ใหม่ขึ้น ตัวอย่ำง
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หลักสูตรที่ เป็นพหุวิทยำกำร เช่น วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ (วิศวกรรมศำสตร์+แพทย์ศำสตร์) 
ภูมิศำสตร์สำรสนเทศ (ภูมิศำสตร์+เทคโนโลยีสำรสนเทศ) วิศวกรรมนำโน (วิศวกรรมศำสตร์+
วิทยำศำสตร์-เคมี) ตัวอย่ำงหลักสูตร ที่ไม่ใช่พหุวิทยำกำร เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำรศึกษำเพื่อ
กำรพัฒนำ (ที่มำ : คณะอนุกรรมกำรปรับปรุงเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ ในกำร
ประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2549) 

 พิชญพิจำรณ์ (Peer review) หมำยถึง กำรตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ซึ่ งสำมำรถให้ข้ อสัง เกตและข้อเสนอแนะ เชิ งพัฒนำแ ก่
สถำบันอุดมศึกษำในกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและสอดคล้องตำม
เกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนำแก่สถำบันอุดมศึกษำ 

 ระบบและกลไก 

 ระบบ หมำยถึง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรก ำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำต้องท ำอะไรบ้ำงเพื่อ 
ให้ได้ผลออกมำตำมที่ต้องกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนจะต้องปรำกฏให้ทรำบโดยทั่วกันไม่ว่ำจะอยู่ใน
รูปของเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีกำรอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

 กลไก หมำยถึง สิ่งที่ท ำให้ระบบมีกำรขับเคลื่อนหรือด ำเนินอยู่ได้ โดยมีกำรจัดสรร
ทรัพยำกร มีกำรจัดองค์กำรหน่วยงำน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด ำเนินงำน 

 สำขำวิชำที่สัมพันธก์นั หมำยถึง สำขำวิชำตำมคุณวุฒิหรือต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่สัมพันธ์กับ
ศำสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรำยวิชำที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศำสตร์ในกลุ่มสำขำวิชำ 
(Field of Education) เดียวกันตำม ISCED 2013 (คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำในกำรประชุม
ครั้งที่12/2554 เมื่อ17 พฤศจิกำยน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 
ธันวำคม 2554) 

 หน่วยงำนหรือองค์กำรระดับชำติ หมำยถึง หน่วยงำนภำยนอกสถำบันระดับกรมหรือ
เทียบเท่ำขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสำหกิจ หรือ องค์กำรมหำชน หรือบริษัทมหำชนที่จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ หรือองค์กำรกลำงระดับชำติทั้ งภำครัฐและเอกชน (เช่น สภำ
อุตสำหกรรม สภำหอกำรค้ำ สภำวิชำชีพ) 

 หลักธรรมำภิบำล1 หมำยถึง กำรปกครอง กำรบริหำร กำรจัดกำร กำรควบคุม ดูแล
กิจกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจำกน้ี ยังหมำยถึงกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ซึ่งสำมำรถ
น ำไปใช้ได้ทั้งภำครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในกำรบริหำรงำนน้ีมีควำมหมำยอย่ำงกว้ำงขวำง กล่ำวคือ 
หำได้มีควำมหมำยเพียงหลักธรรมทำงศำสนำเท่ำน้ัน แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและ
ควำมถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อำทิ ควำมโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ กำรปรำศจำกกำรแทรกแซงจำกองค์กำรภำยนอก เป็นต้น หลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำร
                                                             
1 ดูเพ่ิมเติม“คู่มือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
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กิจกำรบ้ ำนเมื องที่ ดี (Good Governance)2 ที่ เหมำะสมจะน ำมำปรับใช้ ในภำครั ฐมี  10  
องค์ประกอบ ดังน้ี  
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถึงสำมำรถเทียบเคียง
กับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกันและมีผลกำรปฏิบัติงำนในระดับชั้นน ำของ
ประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชำชนโดยกำรปฏิบัติรำชกำรจะต้องมีทิศทำงยุทธศำสตร์ และ
เป้ำประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนที่เป็นมำตรฐำน รวมถึงมีกำรติดตำม
ประเมินผลและพัฒนำ ปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
 2) หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) คือ กำรบริหำรรำชกำรตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลที่ดีที่
มีกำรออกแบบกระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมให้ 
องค์กำรสำมำรถใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนต้นทุน แรงงำน และระยะเวลำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำร
พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 3) หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) คือ กำรให้บริกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด และสร้ำงควำมเชื่อมั่น ควำมไว้วำงใจ รวมถึงตอบสนองควำมคำดหวังหรือควำม
ต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมหลำกหลำย และมีควำมแตกต่ำง 
 4) หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) คือ กำรแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่
และผลงำนต่อเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยควำมรับผิดชอบน้ันควรอยู่ในระดับที่สนองต่อควำมคำดหวัง
ของสำธำรณะ รวมทั้งกำรแสดงถึงควำมส ำนึกในกำรรับผิดชอบต่อปัญหำสำธำรณะ 
 5) หลักควำมโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนกำรเปิดเผยอย่ำงตรงไปตรงมำ ชี้แจง
ได้เมื่อมีข้อสงสัยและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอันไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยได้อย่ำงเสรี โดย
ประชำชนสำมำรถรู้ทุกขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรมหรือกระบวนกำรต่ำงๆและสำมำรถตรวจสอบได้  
 6) หลักกำรมีสว่นร่วม (Participation) คือ กระบวนกำรที่ข้ำรำชกำร ประชำชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหำหรือ ประเด็นที่ส ำคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทำง ร่วมกำรแก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำร
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะหุ้นส่วนกำรพัฒนำ 
 7) หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) คือ กำรถ่ำยโอนอ ำนำจกำรตัดสินใจ 
ทรัพยำกร และภำรกิจจำกส่วนรำชกำรส่วนกลำงให้แก่หน่วยกำรปกครองอ่ืน ๆ (รำชกำรบริหำรส่วน
ท้องถ่ิน) และภำคประชำชนด ำเนินกำรแทนโดยมีอิสระตำมสมควร รวมถึงกำรมอบอ ำนำจและควำม
รับผิดชอบในกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรให้แก่บุคลำกร โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรปรับปรุงกระบวนกำร และเพิ่มผลิตภำพเพื่อผล
กำรด ำเนินงำนที่ดีของส่วนรำชกำร 
 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ กำรใช้อ ำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
กำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 9) หลักควำมเสมอภำค (Equity) คือ กำรได้รับกำรปฏิบัติและได้รับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน
โดยไม่มีกำรแบ่งแยกด้ำนชำยหรือหญิง ถ่ินก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำง
กำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ 
กำรฝึกอบรมและอ่ืนๆ 
                                                             
2 ดูเพ่ิมเติม “คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภบิาลของการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance Rating)” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงานก.พ.ร.) 
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 10) หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) คือ กำรหำข้อตกลงทั่วไปภำยในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจำกกำรใช้กระบวนกำรเพื่อหำข้อคิดเห็นจำกกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพำะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้ำนที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส ำคัญ โดยฉันทำมติไม่จ ำเป็นต้องหมำยควำมว่ำเป็นควำมเห็นพร้อง
โดยเอกฉันท์ 

 อำจำรย์ หมำยถึง คณำจำรย์ ซึ่งจะมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่ประกอบด้วย อำจำรย์ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ 

 อำจำรย์ประจ ำ หมำยถึง บุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำที่มีหน้ำที่หลักทำงด้ำนกำรสอนและกำร
วิจัย และปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำตำมภำระงำนที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลำตำมเวลำท ำ
กำร) (ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ 
พ.ศ.2548)    
 ส ำหรับอำจำรย์ที่สถำบันจ้ำงเข้ำมำเป็นอำจำรย์ประจ ำด้วยเงินรำยได้หน่วยงำนจะต้องมี
สัญญำจ้ำงที่มีกำรระบุระยะเวลำกำรจ้ำงอย่ำงชัดเจนและไม่น้อยกว่ำ 9 เดือน ในสัญญำจ้ำงจะต้อง
ระบุหน้ำที่ ภำระงำนให้ชัดเจนไม่น้อยกว่ำหน้ำที่ของอำจำรย์ประจ ำตำมที่ก ำหนดตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2548 
กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลำกำรท ำงำนส ำหรับอำจำรย์ที่บรรจุใหม่ในปี
ที่ประเมิน ดังน้ี 
  9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
  น้อยกว่ำ 6 เดือน   ไม่สำมำรถน ำมำนับได้ 
 
 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำเต็มเวลำที่มีภำระหน้ำที่ในกำรบริหำร
หลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอน โดยวำงแผน ติดตำม ทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร และ
ปฏิบัติงำนประจ ำหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรน้ัน มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และทุกคนเป็นอำจำรย์ประจ ำเกินกว่ำ 1 หลักสูตร
ในเวลำเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรระดับปริญญำโทและปริญญำเอกในสำขำวิชำ
เดียวกันได้ หรือเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรในหลักสูตร พหุวิทยำกำรได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็น
หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ ำอยู่แล้ว (คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำในกำร
ประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2549) ทั้งน้ี กรณีบัณฑิตศึกษำอนุโลมให้เป็นอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรได้มำกที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่ำน้ัน  หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร ขอให้น ำเสนอโดยด ำเนินเช่นเดียวกับกำรน ำเสนอ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน ำเสนอ
ต่อสภำสถำบันเพื่อพิจำรณำอนุมัติหรือให้ควำมเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
รับทรำบตำมแบบฟอร์ม สมอ.08 ภำยใน 30 วัน 
  ทั้งน้ี อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสำขำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิด
สอน ให้พิจำรณำว่ำ 
  - คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำของหลักสูตรน้ันหรือไม่ ตำมกำรแบ่งสำขำวิชำ
ของ ISCED2013 (UNESCO) 
  - กรณีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้พิจำรณำจำกผลงำนทำงวิชำกำรและประสบกำรณ์
กำรท ำงำนวิจัยด้วย 
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นิยำมตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
 อำจำรย์ประจ ำ หมำยถึง บุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ ผู้ช่ วยศำสตรำจำรย์           
รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ ในสถำบันอุดมศึกษำที่เปิดสอนหลักสูตรน้ัน ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ตำมพันธกิจของกำรอุดมศึกษำและปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำ 
 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำ
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้ำที่สอนและค้นคว้ำวิจัยในสำขำวิชำดังกล่ำว ทั้งน้ี สำมำรถเป็น
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรหลำยหลักสูตรได้ในเวลำเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อำจำรย์ผู้น้ันมีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร 
 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีภำระหน้ำที่ในกำร
บริหำรและพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรควบคุมคุณภำพ        
กำรติดตำมประเมินผล และกำรพัฒนำหลักสูตร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ ำหลักสูตร
น้ันตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ โดยจะเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรใน
เวลำเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยำกำรหรือสหวิทยำกำรให้เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก
หน่ึงหลักสูตร และเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำมำรถซ้ ำได้เกิน 2 คน 

 อำจำรย์พิเศษ หมำยถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อำจำรย์ประจ ำ 

ทั้งน้ี หำกหลักสูตรใดใช้ค ำพิจำรณำตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2558 นิยำมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรในตัว
บ่งชี้กำรประกันคุณภำพภำยในระดับฟลักสูตร จะหมำยถึงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตำม
ควำมหมำยที่ปรำกฏในประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำ
ตร ีและระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 
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บทที่ 4 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การ
ด าเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ซึ่งควรจะมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปน้ี  
 1.การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาว่าด้วยหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต 
นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การ
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อประโยชน์ในการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 
 3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่
เก่ียวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้น
กระบวนการจะประเมินในลักษณะของพิชญ์พิจารณ์ (Peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่
จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพื่อให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนด
แนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 
 4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรโดยมีการด าเนินงานตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทั้งน้ี ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อม
ข้อมูลพื้นฐานให้กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ 
AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น 
AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) 
และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  

 
 
 

 

   
18 18 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบใน
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี ้

อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

1. การก ากับมาตรฐาน 1 . 1 กา รบริ ห า ร จั ด ก า ร
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบณัฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

2 . 2  ก า ร ไ ด้ ง า นท า ห รื อ
ผ ล ง า น วิ จั ย ข อ ง ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3 .2 การ ส่ง เ สริ ม และ พัฒนา
นักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศั กยภาพนั กศึ กษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
- อัตราการส าเร็จการศึกษา  
-  ค ว าม พึ งพอ ใ จ แล ะ ผ ลกา รจั ด ก า ร ข้ อ     
ร้องเรียนของนักศึกษา  

4.อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์  
 

- การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

4.2 คุณภาพอาจารย์  - ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
- ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์  
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์  
- ความพึงพอใจของอาจารย์  
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องค์ประกอบใน
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี ้

อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

5.หลักสูตร การเรียน 
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร  

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรและวัต ถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
-  การปรั บปรุ งห ลัก สูตร ให้ ทั นสมั ยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
- การพิจารณาอนุมัตหิัวข้อวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน  

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า 
มคอ.3 และมคอ.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  

 - การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติใน
ระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3  การประเมินผู้เรียน  - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ. 7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.4  ผลการด า เนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ดมศึ กษ า
แห่งชาติ 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่ง ช้ีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6.สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมี ส่วนร่วมของอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรเพ่ือให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ     
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษามหี น้าที่หลักส าคัญประการหน่ึงคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง      
เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการ
รักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐาน
การศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2558 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าวในการควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหาร
จัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548และ 2558 ตามที่ได้ประกาศใช้ในขณะน้ัน 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และพ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548      
ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 3 ข้อ และระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์    
11 ข้อ ส าหรับหลักสูตรที่เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 น้ันใน
ระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์   
10 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เร่ืองเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 
 

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
เป็นอาจารย์ประจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ 
และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 
 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้ และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้ และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น 
 

หมายเหตุ : บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549 ก าหนดว่า 
  อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) 
ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีได้ประจ าอยู่แล้ว 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญา
เอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร 
 บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว 254 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2557 ก าหนดว่า 
  กรณีหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลกัสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาท่ีเปิดสอน 
2 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่าตรง หรือ 
ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ี
ต ร ง ห รื อ สั ม พั น ธ์ กั บ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนอย่าง
น้อย 2 คน 

มี คุณสมบั ติ เ ป็นอาจา รย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อ า จ า ร ย์ ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์  หรือ
อาจารย์ผู้สอน 

มี คุณสมบั ติ เ ป็นอาจา รย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อ า จ า ร ย์ ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้ ส อบ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ห รื อ
อาจารย์ผู้สอน 

3 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- 
 
 
 
 

 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป ในสาขาวิ ชานั้ นหรื อ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันจ านวน
อย่างน้อย 3 คน 
 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 
ใ น ส า ข า วิ ช า นั้ น ห รื อ
ส า ข า วิ ช า ท่ี สั ม พั น ธ์ กั น
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

4 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารย์ผู้สอน 

- 1 . อาจารย์ ประจ า หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กัน และ 
2.มีประสบการณ์ด้านการสอน 
3. มีประสบการณ์ในการท า
วิ จั ย ท่ี ไม่ ใช่ ส่ วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
2. มีประสบการณ์ด้านการ
สอน 
3. มีประสบการณ์ในการท า
วิ จั ย ท่ี ไม่ ใช่ ส่ วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หมายเหตุ : หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความท่ี ศธ 0506 (4)/ว867 ลงวันท่ี 18 ก.ค.2555 ก าหนด
ว่า ให้อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัย
หลังจากส าเร็จการศึกษา ท้ังนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันท่ีเริ่มสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็น
อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอกและเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 
 
5 . คุณสมบั ติของ ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

- 1. เ ป็นอาจารย์ประจ า ท่ีมี
คุณวุ ฒิปริญญา เอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ใ น ส า ข า วิ ช า นั้ น ห รื อ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท า
วิ จัย ท่ี ไ ม่ ใช่ ส่ วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  

1.เป็นอาจารย์ประจ า ท่ี มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ร อ ง ศ า สตร า จ า ร ย์  ใ น
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท า
วิ จั ย ท่ี ไม่ ใช่ ส่ วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 

หมายเหตุ : การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ ดังนี้ 
 1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ กลับเข้ามาท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
คือมีสัญญาจ้างท่ีให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการก าหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าวสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์วิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้  
 2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจน
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 
6 .  คุณสมบั ติ ของ
อาจา รย์ ท่ี ปรึ กษา
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ร่ ว ม    
(ถ้ามี) 

- 1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมี
คุณวุ ฒิปริญญา เอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ใ น ส า ข า วิ ช า นั้ น ห รื อ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท า
วิ จัย ท่ี ไ ม่ ใช่ ส่ วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุ ฒิภายนอกท่ี มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
ก ว่ า รองศา สต รา จ า ร ย์            
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท า
วิ จั ย ท่ี ไม่ ใช่ ส่ วนหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

หมายเหตุ : แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
หมายถึง บุคลากรท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรท่ีไม่อยู่ในสาย
วิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันเท่านั้น ส่วน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจ าในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ เป็นท่ียอมรับในระดับหน่วยงาน
หรือระดับกระทรวง หรือวงการวิชาชีพด้านนั้น เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
 ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน ท่ีได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้ังแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
ในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษาและต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งต้ังด้วย 
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เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 

7.คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ บ
วิทยานิพนธ์ 

- 1 . อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า แ ล ะ
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ย น อ ก
สถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์
กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท า
วิ จัย ท่ี ไ ม่ ใช่ ส่ วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1 .  อาจา รย์ ปร ะจ า แล ะ
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ย น อ ก
สถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
ก ว่ า ร อ ง ศ า สตร าจา รย์          
ใ น ส า ข า วิ ช า นั้ น ห รื อ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท า
วิ จัย ท่ี ไ ม่ ใช่ ส่ วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 

8. ก า ร ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) ต้อง
เป็นรายงานสืบเนื่องฉบับ
เ ต็ ม ใน ก า รปร ะ ชุ ม ท า ง
วิชาการ (Proceeding) หรือ
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการ
ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการ
ท่ี มี ก ร ร ม ก า ร ภ า ย น อ ก
มาร่ วมกลั่ นกรอง (Peer 
review)  ซึ่ ง อยู่ ในรูปแบบ
เ อ ก ส า ร  ห รื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

หมายเหตุ : วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทน
การตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณาจากปีท่ีได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีท่ี
ขอจด 
9. ภาระงานอาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยา 
นิ พ น ธ์ แ ล ะ ก า ร
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- วิทยานิพนธ์  
- อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 
5 คน 
การค้นคว้าอิสระ  
- อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 
15 คน  
-  ห า ก เ ป็ น ท่ี ป รึ กษา ท้ั ง        
2 ประเภทให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 
คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาท่ี
ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ์ 
- อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 
5 คน  

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 
10 ก าหนดว่า อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คนหากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ า
ท่ีมีศักยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น ท้ังนี้ ต้องไม่
เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงท่ีมีความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัยขนาดใหญ่
อย่างต่อเนื่องในการผลิตผลงาน 
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เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
10. อ า จ า ร ย์ ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิ จัยอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ
สม่ าเสมอ 

- ควรมี 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 
โดยนับรวมปีท่ีประเมิน 

ควรมี 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 
โดยนับรวมปีท่ีประเมิน 

11. การปรั บปรุ ง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ปรั บ ป รุ ง ใ ห้ เ ส ร็ จ และ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย /
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตร
ใช้งานในปีท่ี 6) 
ห ม า ย เ ห ตุ  ส า ห รั บ
หลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้
ในปีท่ี 7 หรือหลักสูตร 
6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 
6) 
  

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 
6) 
  

รวม เกณฑ์ 3 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ  เกณฑ์ 11 ข้อ 
 

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
ใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้น้ีจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เร่ืองเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

1) หลักสูตรปริญญาตรี 
 

เกณฑก์าร
ประเมนิ 

คุณลกัษณะหลกัสูตร 
ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชพี/ปฏิบตักิาร 

1.จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คนและ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

2. คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

-  คุณวุฒิ ร ะดั บปริญญาโทหรื อ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง 
ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ 
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- คุณ วุฒิ ร ะดั บป ริญญาโทหรื อ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- อาจารย์ ผู้ รั บ ผิดชอบหลักสูตร 
จ า น ว น  2 ใ น  5 ค น  ต้ อ ง มี
ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ 

3. คุณสมบัติ 
อาจารย์ประจ า 
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากว่าหน่ึงหลักสูตร 

4. คุณสมบัติ 
อาจารย์ผู้สอน 

• อาจารยป์ระจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์น้ีประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีได ้
• อาจารยพ์เิศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งน้ี มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

10. การปรับปรุง 
หลักสูตรตามรอบ 
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 5 ขอ้ เกณฑ์ 5 ขอ้ 
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1) หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
 

เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1.จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 3 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
ท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิ ชาการอย่ า งน้อย  3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โ ดย อย่ า ง น้ อย  1 ร า ย ก า ร ต้ อง เ ป็น
ผลงานวิจัย 

คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้น
ไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่ า งน้ อย  1 รายการ ต้อง เ ป็น
ผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติ 
อาจารย์ประจ า 
หลักสูตร 

คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิ ชาการอย่ า งน้อย  3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โ ดย อย่ า ง น้ อย  1 ร า ย ก า ร ต้ อง เ ป็น
ผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโท 
ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า ท่ี มี ต า แ ห น่ ง ร อ ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่ า งน้ อย  1 รายการ ต้อง เ ป็น
ผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติ 
อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ใน
สาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาท่ีสอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการ 
อย่ า ง น้ อ ย  1 ร า ย ก า ร ใน ร อบ  5 ปี
ย้อนหลัง 

อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโท 
ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า ท่ี มี ต า แ ห น่ ง ร อ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาท่ีสอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการ 
อย่ า งน้ อย  1 รายการ ในรอบ  5 ปี
ย้อนหลัง 

อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา 
ท่ีสัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ี
สอน 
- มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชา
ท่ีสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ท้ังนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 
- มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชา
ท่ีสอนและมีผลงาน 
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง 
- ท้ังนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมี 
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
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เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

5. คุณสมบัติของ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ท่ีปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระ 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเ ทียบเท่า หรือขั้น ต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
และ 
- มีผลงานทางวิ ชาการอย่ า งน้อย  3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่ า งน้ อย  1 รายการ ต้อง เ ป็น
ผลงานวิจัย 

6. คุณสมบัติของ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์รว่ม 
(ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ 
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ี
ก าหนดจะต้องมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สงูเป็นท่ี
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์ 
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
โดยผ่านความเห็นชอบ 
ของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ 
ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ี
ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรง 
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานพินธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

7. คุณสมบัติของ 
อาจารย์ผู้สอบ 
วิทยานิพนธ ์

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธาน
ผู้สอบวิทยานพินธ์ต้องไม่เป็นท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธาน
ผู้สอบวิทยานพินธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหนง่ทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย ์
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
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เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรง 
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานพินธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ี
ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูง เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ี
ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูง เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานพินธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

แผน ก1 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี 
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

แบบ 1 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี 
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 
2 เรื่อง 

แผน ก2 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี 
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ
น าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ 
โดยบทความท่ีน าเสนอได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสบืเนื่องจาก 
การประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 

แบบ 2 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี 
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

แผน ข 
- รายงานการค้นควา้หรือส่วนหนึ่งของการ
ค้นคว้าอิสระต้องได้รับ 
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ี
สืบค้นได้ 

 

9. ภาระงาน 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์และ 
การค้นคว้าอิสระใน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

• วิทยานิพนธ์ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
• การค้นคว้าอิสระ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 
- หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต�ำแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมี
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน 
- หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาท่ีท�ำวิทยานิพนธ ์1 คน
เทียบเท่ากับนักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน 

10. การปรับปรุง 
หลักสูตรตามรอบ 
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 10 ข้อ เกณฑ์ 10 ข้อ 

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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ผลการประเมินตวับ่งชี้ที ่1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง 
ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบรายตัวบ่งชี้ 
 1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ.ประทับตรารับทราบ 
 2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
 3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก 
สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ 
มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัด
การศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ
และสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่
ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 
 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท าและคุณภาพผลงานวิจัย
ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษาน้ัน ๆ คุณภาพบัณฑิตจะ
พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปน้ี 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2  ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตัวบ่งชี้น้ีจะเป็นการประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู้จากบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการค านวณ    

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
 
ข้อมูลประกอบ จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 

หมายเหต ุ: 
- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า 
หลักสูตรน้ันจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่าน
มาใช้ประกอบการประเมิน 
- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่
ถึงร้อยละ 20 เน่ืองจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาว
ไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิด
จากนักศึกษาไทยจ านวน 10 คนเป็นฐานที่ 100 % 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ภาคปกติภาคพิเศษ และ
ภาคนอกเวลาในสาขาน้ันๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 
ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน การนับการมี
งานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ 
การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่าน้ัน 

เกณฑ์การประเมิน  โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตาม
สูตร   
 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
x 100 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

การค านวณค่าร้อยละน้ีไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่
ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ 
= 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี x 5 

100 
 
หมายเหตุ : 
 - จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส�ำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 
 - กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เน่ืองจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตร ปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เน่ืองจาก
มีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัย
เพื่อหาค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ตัวบ่งชี้น้ีจะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้น
ไป  

สูตรการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตาม
สูตร 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท x 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 

 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ 
= 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา x 5 

40 
 

หมายเหต ุ: 
 - การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส�ำเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับ
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนกั ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้   

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนกั ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
หมายเหตุ  
 1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ 
 2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ  
 3. ในกรณีท่ีไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า 
คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็น
ระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้น้ีจะเป็นการประเมินคุณภาพของ
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

สูตรการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตาม
สูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก x 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ 
= 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา x 5 

80 
 
หมายเหต ุ: 
 - การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส�ำเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับ
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนกั ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้   

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนกั ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
หมายเหตุ  
 1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 
 2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นท่ี มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในปีการ             
ประเมินนั้นๆ  
 3. ในกรณีท่ีไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบ
ที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา 
และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้  
 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่      
(1) กลุ่มวิชาหลัก (core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills)     (3) 
กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media, and technology skills)  
 ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ  
 1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 
(critical thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and 
creativity) (3) การสื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaborative)  
 2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และ การรู้ ICT 
(ICT literacy)  
 3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการ
ปรับตัวและยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
(initiative and self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-
cultural interaction) ความรับ ผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน  (accountability and 
productivity) ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility)  

 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับ
นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้กระบวนการ
ด าเนินการดังกล่าวจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปน้ี  
 
  ตัวบง่ชีท้ี ่3.1  การรับนักศึกษา  
  ตัวบง่ชีท้ี ่3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  

 
 
 

 

   
38 38 

ตัวบง่ชีท้ี ่3.1 การรับศึกษา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของ
ความส าเร็จ แต่ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนด
คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
คัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มี
เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา 
สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการ
หรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 
  - การรับนักศึกษา 
  - การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมดที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน    

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มี
แนวคิดใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ       
มีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบ มี
กลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พฒันา/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มี
กลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 
 มีการ
ปรับปรุง/ 
พัฒนา
กระบวนการ 
จากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจาก
การ ปรับปรุง
เห็นชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มี
กลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุง เห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีโดยมหีลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวทางปฏิบัติทีด่ี
ได้ชัดเจน 
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ตัวบง่ชีท้ี ่3.2  การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือ
การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษาเพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
ได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้ง กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีกิจกรรม
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มี จิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 
  - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
  - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
  - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
เกณฑ์การประเมิน    

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มี
ระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มี
แนวคิด 
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มี
ข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ 
 มีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบ  
 มีกลไก 
 มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ          
มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 
 มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ 
 มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

มีระบบ มีกลไก 
มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการ
จากผลการประเมิน 
  มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี  
 โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยนั และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ตัวบง่ชีท้ี ่3.3 ผลทีเ่กดิกับนกัศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน       
มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษา    
มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นต่อไปน้ี 
  - การคงอยู่ 
  - การส าเร็จการศึกษา 
  - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
หมายเหต ุ: 
 - การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กระบวนที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 
 - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจ านวน
นักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ท างาน
ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส าเร็จ
การศึกษาแล้ว 
 - การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 
 
ตัวอย่างการค านวนหลักสูตร 4 ปี 
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เกณฑ์การประเมิน   
0 1 2 3 4 5 

 ไ ม่ มี ก า ร
รายงานผล
การด า เนิน 
งาน  

 มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงานใน
บางเรื่อง  

 มีการรายงาน
ผ ล ก า ร
ด าเนินงานครบ
ทุ ก เ รื่ อ ง ต า ม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี  
 

 มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี   
 มี แนวโน้ม
ผ ล ก า ร
ด าเนินงานที่ดี
ขึ้นในบางเรื่อง 
 

 มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี   
 มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานที่
ดีขึ้นในทุกเรื่อง 
 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุ ก เ รื่ อ ง ต า ม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี  
 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 
 มี ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ที่     
โดดเด่น เทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้นใน
ส ถ า บั น ก ลุ่ ม
เ ดี ย ว กั น โ ด ย มี
ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง
ป ร ะ จั ก ษ์ ยื น ยั น 
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ ต ร ว จป ร ะ เ มิ น
สามารถให้เหตุผล
อธิบาย ว่าเป็นผล
การด าเนินงานที่   
โ ด ด เ ด่ น อ ย่ า ง
แท้จริง 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

 อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เก่ียวข้องต้องมีการออกแบบระบบ
ประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย์  เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความ
รักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ  ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และ
กิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบ
ประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งข้ึนด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตราก าลัง
อาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อน
จากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง  

 องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพ
อาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์  จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปน้ี 
  ตัวบ่งชี้ที่  4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  ตัวบ่งชี้ที่  4.2   คุณภาพอาจารย์ 
  ตัวบ่งชี้ที่  4.3   ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560  

  

 

   

43 43 

 
ตัวบง่ชีท้ี ่4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้อง
ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและของ
หลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส  นอกจากน้ีต้องมีระบบการบริหาร
อาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและ
ทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  
   ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงาน อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 
  - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  - ระบบการบริหารอาจารย์ 
  - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง และมีการส่งเสริมให้มีการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน    
 

0 1 2 3 4 5 
ไม่มีระบบ  
ไม่มีกลไก 
ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

มีระบบ      
มีกลไก 
ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

มีระบบ มีกลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
 

มีระบบ มีกลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พั ฒน ากระบวน 
การจากผลการ
ประเมิน 

มีระบบ มีกลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมินมี
ผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

มีระบบ มีกลไก 
มีการน าระบบกลไก
ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมและเพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และ
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง   
  ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งช้ีน้ีจะประกอบด้วย 
  - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  - ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  - จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ันหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
พันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรน้ันๆ 

เกณฑก์ารประเมนิ  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน
ระหว่าง 0–5 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =   ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  
 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
  
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100  
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สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ 
= 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ 5 

หมายเหตุ : คุณวุฒิปริญญาเอก  พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ี
เหมาะสมกว่าท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน    
 แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง   
0 – 5  

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

 หลักสูตรระดับปริญญาโท  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
 รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

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

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน พ.ศ.2560  (มกราคม 2560 - ธันวาคม 2560) 

 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของ
ประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่
ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังน้ี 

เกณฑ์การประเมิน   
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนน เต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท  
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ที่ก าหนดให้เป็น คะแนน เต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ที่ก าหนดให้เป็น คะแนน เต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560  

  

 

   

47 47 

 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ   
- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI      
กลุ่มที่ 2  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  (ซึ่งไม่อยู่ใน Bell’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินที่ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
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การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  
และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน พ.ศ.2560  (มกราคม 2560 – ธันวาคม 2560) 
 
 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตร
ที่ส าคัญและเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน อาจารย์
ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อหลักสูตรน้ันๆ     
 บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถ
ในการท าวิจัย  มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus  และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานใน
การพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับใน
วงวิชาการน้ันๆ 
 การค านวณตัวบ่งช้ีน้ี  ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หน่ึงครั้งขึ้น
ไป รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกน้ัน โดยน าเสนอในรูป
สัดส่วน ทั้งน้ี พิจารณาผลการด าเนินงาน 5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซ่ึงนับรวมปีที่ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน   
  กลุม่สาขาวิชา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
      อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 
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  กลุม่สาขาวิชา วทิยาศาสตร์สุขภาพ 
     อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 
 
  กลุม่สาขาวิชา  มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

1. จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร = 

 จ านวนบทความที่ได้รับการ
อ้างอิง 

 

 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

2. แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 

คะแนนที่ได้ 
= 

อัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
x 5 อัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ี

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
ตัวอย่างการหาจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ถ้าอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหน่ึงในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีจ านวน 5 คน  โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review 
Article ในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ในปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึ่ง
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ.2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) 
เป็นดังน้ี 
  - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล SCOPUS ระหว่าง 
ค.ศ. 2010-2014 เท่ากับ 15 บทความ และจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 
5 บทความ  และจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI เท่ากับ 5 บทความ 
  - ในจ านวนน้ีมีบทความ  8 บทความในฐานข้อมูล SCOPUS ที่มีการอ้างอิง 
อย่างน้อย 1 ครั้ง และมีบทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 
1 ครั้ง 

 
ดังน้ัน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  =  
 จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 

= 
8+2  

= 
10 

= 2.0 
 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5  5 

 

 น ามาค านวณคะแนน 
= 

2.0 
x 5 = 

4.0 
คะแนน 2.5 
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ตัวบง่ชีท้ี่ 4.3  ผลทีเ่กดิกับอาจารย ์

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ให้มีจ านวน
เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึง
พอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นต่อไปน้ี 
  - การคงอยู่ของอาจารย์ 
  - ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน   
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน  

 มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานใน
บางเรื่อง  

 มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี  
 

 มีการรายงาน  
ผลการ
ด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายใน     
ตัวบ่งช้ี   
 มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบาง
เรื่อง 
 

 มีการ
รายงาน ผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบาย
ใน    ตัวบ่งช้ี   
 มีแนวโน้ม
ผลการ
ด าเนินงานที่ดี
ขึ้นในทุกเรื่อง 
 

 มีการรายงาน     
ผลการด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายใน 
ตัวบ่งช้ี  
 มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานที่ดี
ขึ้นในทุกเรื่อง 
  มีผลการ
ด าเนินงานที่โดด
เด่น เทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่ม
เดียวกัน  โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผล
การด าเนินงานที่
โดดเด่นอย่าง
แท้จริง 

 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560  

  

 

   

51 51 

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการ
บริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบ
ประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเน้ือหาที่
ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอน
และอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็น
ส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบน้ีพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปน้ี 
 ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
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ตัวบง่ชีท้ี ่5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบใน
การควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้น
นักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 
  - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน
และความต้องการของประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน    
0 1 2 3 4 5 

ไม่มี
ระบบ  
ไม่มีกลไก 
ไม่มี
แนวคิดใน
การก ากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง 
ไม่มี
ข้อมูล
หลักฐาน 
 

มีระบบ 
 มีกลไก 
ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 
 

มีระบบ มี
กลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
ไม่มีการ
ปรับปรุง/พฒันา
กระบวนการ 
 

มีระบบ มี
กลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

มีระบบ มีกลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการ
ประเมินผลการ
ประเมิน 
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

มีระบบ มีกลไก 
มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชดัเจน
เป็นรูปธรรมมี
แนวทางปฏิบัติทีด่ี   
โดยมหีลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบตัิที่ดไีด้
ชัดเจน 
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ตัวบง่ชีท้ี ่5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี้กระบวนการ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา       
โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของ
อาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชาน้ันๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการ
พัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการ
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์    
การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 
  กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้
มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม
จริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทาง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้
นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการ
เรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้  ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  เทคนิคการสอนจะเน้นการ
วิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 
  -  การก าหนดผู้สอน 

 -  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ       
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

 -  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่มี การบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 -  การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา        
ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

 -  การแต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 -  การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ    และ
การตีพิมพ์ ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของ
ผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของ
ผู้เรียน การจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
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เกณฑ์การประเมิน    

0 1 2 3 4 5 
ไม่มีระบบ  
ไม่มีกลไก 
ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

มีระบบ 
 มีกลไก 
ไม่มีการ
น าระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

มีระบบ  
มีกลไก 
มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 
ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

มีระบบ มี
กลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการ
ปรับปรุง/พฒันา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

มีระบบ มี
กลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

มีระบบ มีกลไก 
มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยมหีลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัตทิี่ดีได้
ชัดเจน 
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ตัวบง่ชีท้ี ่5.3 การประเมนิผูเ้รียน 

ชนิดของตัวบ่งชี้กระบวนการ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษา
เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมิน
ตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ 
(assessment as learning) และ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้น
การได้ข้อมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการ
ประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งน้ี ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับ
การก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ  และวิธีการให้เกรดที่สะท้อน
ผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง  (authentic assessment) มีการ
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความ
เป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อน
หรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพด้วย ใน
การรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี  

  - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7) 
  - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
  ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล
การด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ให้ข้อมูลที่ช่วย
ให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน    
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มี
ระบบ  
 ไม่มี
กลไก 
 ไม่มี
แนวคิดใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ไม่มี
ข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ 
 มีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบ 
 มีกลไก 
 มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ มี
กลไก 
 มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 
 มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มี
กลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติทีด่ีได้ชัดเจน 
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ตัวบง่ชีท้ี ่5.4 ผลการด าเนนิงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) 
หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ า
หลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7)  

เกณฑ์การประเมิน 

มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75
มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 
หมายเหต ุ: 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ได้
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ ดังนี ้
 ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวชิา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถ 
ด าเนินการจัดท าระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ ท้ังนี ้
ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 
 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งชี ้เป็น
เพียงแนวทางเท่านัน้ โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้
เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานท่ีใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงาน
คุณภาพของหลักสูตรประจ าปีท่ีระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิต ท้ังนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างท่ีสถาบันอุดมศึกษายังไม่
สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนด 
ตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณหีลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 
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ผลการด าเนนิงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ.5 & 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศึกษา 
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 & 4 (ถ้า

มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ

เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  
9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนน 5.0 
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
 ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหน่ึงคือ สิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย 
อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ 
รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์  

 
องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบง่ชีท้ี ่6.1 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี้กระบวนการ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความ
พร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การ
เรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่าน้ีต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 
  - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณา ในภาพรวมของ
ผลการด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
เกณฑ์การประเมิน    

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มี
แนวคิดใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ        
มีกลไก 
 ไม่มีการ
น าระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบ 
 มีกลไก 
 มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 
ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ 
  มีกลไก 
 มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 
 มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบ มี
กลไก 
 มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 
 มีกา
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลกา
ประเมินมีผล
จากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชดัเจน
เป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัตทิี่
ดี   โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัตทิี่ดีได้ชัดเจน 
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บทที่ 5 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับ
หลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการในระดับคณะ จ านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องคป์ระกอบใน
การประกนั
คุณภาพคณะ 

ตัวบง่ชี ้ เกณฑพ์ิจารณา 

1.การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม  

ค่าเฉล่ียของระดับคุณภาพทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการ
สอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังน้ัน พันธกิจน้ี
จึงเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่
ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอน ที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ตัวบ่งชี้   จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560  

 
 
 

 

 

   

63 63 

ตัวบง่ชีท้ี่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต
ในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน    ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ  

สูตรการค านวณ  
 

คะแนนทีไ่ด้ = 
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  

 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ  
 
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาค านวณในตัวบ่งชี้น้ี แต่
ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบน้ัน ๆ ในตัวบ่งชี้น้ีให้ครบถ้วน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้ปัจจัยน าเข้า   

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยในการ
ผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ัน 
คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑก์ารประเมนิ  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้                                              
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
x 

10
0  จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ 
= 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒปิริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเตม็ 5 
 

หมายเหต ุ 
1. คุณวุฒิปริญญาเอก  พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษาน้ัน ทั้งน้ี อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับ
กรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่าทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเก่ียวกับ
การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ตัวบง่ชีท้ี่ 1.3  อาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ปัจจัยน าเข้า 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่
จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์
สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง 0–5  

เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุม่ ข และ ค2 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งชี้ปัจจัยน าเข้า 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 
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การปรับจ านวนในระหวา่งปริญญาตรีและบณัฑติศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนบัปริญญาตร ี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาตอ่อาจารย์ประจ าแยกตามกลุม่สาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- แพทย์ศาสตร ์
- พยาบาลศาสตร์ 

8:1 
4:1 
6:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร ์
25:1 

7. นิติศาสตร ์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกตศ์ิลป์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 25:1 

สูตรการค านวณ 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง - สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน x 100 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังน้ี 
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี ้
 
คะแนนที่ได้ 

= 
5 - 

(ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 
  4 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
กับนักศึกษาเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้
ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืม
การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ
เตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอก
มหาวิทยาลัยที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการ
บริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

เกณฑม์าตรฐาน   
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพฒันาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 

เกณฑก์ารประเมนิ 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้กระบวนการ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตวับ่งชี้  คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา 
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) 
ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
คณะ  สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็น
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน  
  1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  
   (1) คุณธรรม จริยธรรม  
   (2) ความรู้  
   (3) ทักษะทางปัญญา  
   (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
    (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
  4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
  5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

เกณฑก์ารประเมนิ  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 

 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นกับสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจน้ีเป็นส่วน
หน่ึงของพันธกิจสถาบัน ดังน้ัน จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้าน
น้ีอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัย   จะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมี
ส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมี
การสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่าง
เข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 
3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติแลมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพโดยมี        แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและ
การจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่
อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน 
เครื่องมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม 
ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

เกณฑม์าตรฐาน  
  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปน้ี                                                                                                                                                     
       - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์ 
      เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
       - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
       - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ 
      ผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ 
      ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ     
       - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัด 
      ประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์ 
      อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
  3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจน
ยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
  6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
เกณฑก์ารประเมนิ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบง่ชีท้ี่ 2.2  เงนิสนับสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์  

ชนิดชองตัวบ่งชี ้ปัจจัยน าเข้า 

วงรอบปีที่ใชใ้นการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง
จัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
  นอกจากน้ัน เงินทุนวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ใน
กลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑเ์ฉพาะกลุม่ ข และ ค2  จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
 กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
    กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภา ยนอก
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   
 

สูตรการค านวณ    
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 
= 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและ
ภายนอก 

 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ 

= 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนระดับคณะ = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
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หมายเหตุ  
 1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ 
 2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินน้ันๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน
หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่
ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ   
 4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลง
นามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่
บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ผลผลิต 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน พ.ศ.2560  (มกราคม 2560 – ธันวาคม 2560) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการ
และการแข่งขันของประเทศ  ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเ น่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังน้ี 

เกณฑ์การประเมิน  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังน้ี  

เกณฑเ์ฉพาะ กลุม่ ข และ ค2 
 กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

 กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

x 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
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การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังน้ี 
ค่ า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 
คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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องค์ประกอบที่ 3 การบรกิารวิชาการ 
 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและใน
ด้านที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช่hจ่ายหรือ
อาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ 
หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง  รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความ
หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งอ้างอิงทาง
วิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ 
หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว  
มหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่ง
งานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการอีกด้วย 
  
ตัวบ่งชี้  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา คณะ
ควรค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
น ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่
คณะจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ  และ
น ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและ
น ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

เกณฑม์าตรฐาน    
  1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนด
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
  3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
และน าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
  5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
  6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการ

ด าเนินการ 
6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา           
ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ        โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละ
มหาวิทยาลัย และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย   
ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 7.ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  

เกณฑก์ารประเมนิ  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ  
6-7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5  การบรหิารจดัการ 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่
ในการก ากับดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเส่ียง การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

ตัวบ่งชี้  จ านวน  2 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ            
      กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ   
  ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560  

 
 
 

 

 

   

83 83 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล :   เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 2 และ 6 ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
       เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 4 5 และ 7 ใช้ปีการศึกษา 2560 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก 
มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ ดังน้ัน คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการ
บริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เกณฑม์าตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตาม    
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง 
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 
 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจาการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่    
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ    
คณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 
 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 
 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร      
สายวิชาการและสายสนับสนุน 
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 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น   
ส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ  
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการ

ด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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ตัวบง่ชีท้ี่ 5.2  ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

วงรอบปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560-กรกฎาคม 2561) 

อธิบายตัวบ่งชี้  บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร    
มีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ 
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ
ประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่
ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

เกณฑม์าตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1    
และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้ เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
ให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  
 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
 

เกณฑก์ารประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3-4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 
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บทที่ 6 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้
เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เก่ียวข้อง
ในระดับชาติด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่่าที่ประเทศก่าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น 
หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 

 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลเพื่อน่าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน ดังน้ัน ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการด่าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก่าหนด และมีการตรวจสอบ
ระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกการด่าเนินงานอย่างชัดเจน เช่นมีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / 
ผู้เก่ียวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมเมื่อครบหน่ึงปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผลการ
ด่าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อน่าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยส่านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด่าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาจัดท่าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร1หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ทั้งน้ีได้ก่าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับ
หลักสูตร) และรายงานผลการด่าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลด
ความซ้่าซ้อนของการจัดท่ารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท่าขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส่านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.ระดับหลกัสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐาน 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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 องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด่าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ที 1 
ตัวบ่งชี้ จ่านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด่าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงถือ
ว่าหลักสูตรน้ัน “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรน้ันมีผลการด่าเนินงานผ่าน
ทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก่าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรใน
องค์ประกอบที่ 2-6 ดังแสดงตามภาพต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวมเฉลี่ย = 
 คะแนนรวมของตัวบ่งช้ี 13 ตัวบ่งชี้  
 13  

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0  หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01-5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีระดับ
คุณภาพตามคะแนนที่ได้ดังน้ี 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01-2.00 น้อย 
2.01-3.00 ปานกลาง 
3.01-4.00 ดี 
4.01-5.00 ดีมาก 

  

 

ผลการประเมิน 

ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 
1 

ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนน
เฉลี่ยของตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 
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 แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก่ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/
สถาบันต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนา
ของหลักสูตรตนเองโดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และราย
องค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ยเพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพใน
องค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 เก่ียวกับจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับ
คุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 

องค ์
ประกอบที ่

คะแน
นผ่าน 

จ านว
นตัว
บ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดี
มาก 

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง
ทุก

ตัว
บ่ง

ชี้ใ
น

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 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 ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์กระบวนการย่อย 

ตัวอย่าง รายงานผลการวเิคราะห์จดุเดน่และโอกาสในการพฒันา  
องคป์ระกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 
 
จุดเดน่ 
1. 
2. 
จุดที่ควรพฒันา 
1. 
2. 
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2.ระดับคณะ 
 การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง
ระบบการบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากน้ันมีการ
วิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น่าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค ์
ประกอบ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด่าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด่าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด่าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.2,1.3,1.
4 

1.5,1.6 1.1   

2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 2 - 5.1,5.2 -   
รวม 13 4 7 2   
ผลการประเมิน      

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

 คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ
ด้วย ตามตัวอย่างดังต่อไปน้ี 

ตัวอย่างรายงานผลการวเิคราะห์จดุเดน่และจดุทีค่วรพฒันา  
องคป์ระกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 5 
 

จุดเดน่ 
1. 
2. 
จุดที่ควรพฒันา 
1. 
2. 
 
 
 
 


