
องค์ประกอบที่   5   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

  แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก�ากับการบริหารจัดการ
หลกัสตูรให้มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรควรมบีทบาทหน้าที่ 
ในการบริหารจัดการ 3 ด้านท่ีส�าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอน 
และกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด�าเนินการหลักสูตร 
ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส�าคัญกับ 
การก�าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาท่ีทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
รวมทัง้การวางระบบผูส้อนและอาจารย์ทีป่รกึษา ซึง่ต้องเป็นบคุคลทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์ 
และมคีณุสมบตัเิหมาะสมในการพัฒนานักศกึษาให้เตม็ศกัยภาพ จดักิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเน้นนกัศกึษา
เป็นส�าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
  การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้   
   ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร
   ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน   
   ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน
   ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด�าเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  แม้ทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส�านักงานคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตรควบคุม
ก�ากับการจัดการรายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเน้นกับนักศึกษาเป็นส�าคัญ  
โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส�าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้น 
การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  ในการรายงานการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนินงาน 
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
  - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
  
  ในการประเมินเพือ่ให้ทราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใดให้พจิารณาในภาพรวมของผลการด�าเนนิงาน 
ท้ังหมดท่ีท�าให้หลกัสตูรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการ 
ของประเทศ

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5

• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด
 ในการก�ากับ
 ติดตามและ
 ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
 หลักฐาน

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• ไม่มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสูก่าร
 ปฏบิตั/ิ
 ด�าเนินงาน

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน 
 กระบวนการ
• ไม่มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน 
• มีการประเมิน  
 กระบวนการ
• มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน

• มรีะบบ มกีลไก
• มีการน�าระบบ 
 กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุงเห็น
 ชัดเจนเป็น
 รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/ด�าเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการจากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
 เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
 หลักฐานเชิงประจักษ์
 ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
 ประเมิน สามารถให้เหตุผล
 อธิบาย การเป็นแนวปฏิบัติ
 ที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2    การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  หลกัสูตรต้องให้ความส�าคญักับการวางระบบผูส้อนในแต่ละรายวิชา โดยค�านึงถงึความรูค้วามสามารถ
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ท่ีทันสมัยของอาจารย์ท่ีมอบหมายให้สอนในวิชาน้ันๆ  
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส�าหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส�าคัญกับการก�าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก�าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานพินธ์ การค้นคว้าอสิระทีเ่หมาะสมกบัหวัข้อวทิยานพินธ์  การค้นคว้าอสิระ และลกัษณะของนกัศกึษา 
ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระต้องสามารถให้ค�าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการ พัฒนาหัวข้อจนถึงการท�า
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัย จนส�าเร็จการศึกษา
  กระบวนการเรียนการสอนส�าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ตาม
โครงสร้างหลักสูตรท่ีก�าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ 
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทกัษะการเรยีนรูด้้วยตนเอง ทกัษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการทางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 
การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท�าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และในสถานที่ใด
ก็ได้ ผู้สอนมีหน้าท่ีเป็นผู้อ�านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส�าหรับหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น

  ในการรายงานการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนินงาน  
ในอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
  - การก�าหนดผู้สอน
  - การก�ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท�าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
   และการจัดการเรียนการสอน
  - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
   การบริการวิชาการทางสังคม และการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
  - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
   ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
  - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
   ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
  - การช่วยเหลือ ก�ากับ ติดตามในการท�าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
   และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
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  ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล 
การด�าเนินงานท้ังหมด ท่ีท�าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของ 
ผูเ้รยีนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ก่อให้เกิดผลการเรยีนรูบ้รรลตุามเป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด
 ในการก�ากับ
 ติดตามและ
 ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
 หลักฐาน

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• ไม่มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสูก่าร
 ปฏบิตั/ิ
 ด�าเนินงาน

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน 
 กระบวนการ
• ไม่มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน 
• มีการประเมิน  
 กระบวนการ
• มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน

• มรีะบบ มกีลไก
• มีการน�าระบบ 
 กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุงเห็น
 ชัดเจนเป็น
 รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/ด�าเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการจากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
 เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
 หลักฐานเชิงประจักษ์
 ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
 ประเมิน สามารถให้เหตุผล
 อธิบาย การเป็นแนวปฏิบัติ
 ที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3   การประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน�าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(assessment for learning) การประเมินที่ท�าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน�าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of 
learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล 
การเรยีนรูข้องนกัศึกษาการจดัการเรยีนการสอนจงึควรส่งเสริมให้มีการประเมนิ เพ่ือจดุมุง่หมายสองประการ
แรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส�าคัญกับการก�าหนดเกณฑ์การประเมิน  
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพและวิธีการให้เกรดท่ีสะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
มีการก�ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 
ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมี 
วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท�าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้  
ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษา ส�าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ต้องให้ความส�าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย
  ในการรายงานการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
  - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
  - การก�ากับการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนและประเมนิหลกัสตูร  (มคอ.5  มคอ.6  และ มคอ.7) 
  - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

  ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของ 
ผลการด�าเนินงานท้ังหมดท่ีสะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินท่ีเชื่อถือได้ ให้ 
ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด
 ในการก�ากับ
 ติดตามและ
 ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
 หลักฐาน

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• ไม่มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสูก่าร
 ปฏบิตั/ิ
 ด�าเนินงาน

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน 
 กระบวนการ
• ไม่มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน 
• มีการประเมิน  
 กระบวนการ
• มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน

• มรีะบบ มกีลไก
• มีการน�าระบบ 
 กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุงเห็น
 ชัดเจนเป็น
 รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/ด�าเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการจากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
 เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
 หลักฐานเชิงประจักษ์
 ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
 ประเมิน สามารถให้เหตุผล
 อธิบาย การเป็นแนวปฏิบัติ
 ที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4   ผลการด�าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ผลการด�าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด�าเนินงาน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ
หลกัสตูรด�าเนนิงานได้ในแต่ละปีการศกึษา อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรจะเป็นผูร้ายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 
ในแบบรายงานผลการด�าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

เกณฑ์การประเมิน
มีการด�าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด�าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน เท่ากับ 0
มีการด�าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด�าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50
มกีารด�าเนนิงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชีผ้ลการด�าเนินงานท่ีระบไุว้ในแต่ละปี มค่ีาคะแนนเท่ากับ 4.00
มกีารด�าเนนิงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชีผ้ลการด�าเนินงานท่ีระบไุว้ในแต่ละปี มค่ีาคะแนนเท่ากับ 4.50
มกีารด�าเนนิงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชีผ้ลการด�าเนินงานท่ีระบไุว้ในแต่ละปี มค่ีาคะแนนเท่ากับ 4.75
มีการด�าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด�าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5

หมายเหตุ : 
  คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้มีประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติ
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558  
ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติเพิ่มเติมไว้ ดังนี้
  ข้อ 2 ระบวุ่ำ “กรณีท่ีสถำบนัอดุมศกึษำจะจดัท�ำรำยละเอยีดของรำยวิชำ รำยละเอยีดของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (ถ้ำมี) รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของรำยวิชำ รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรของประสบกำรณ ์
ภำคสนำม (ถ้ำมี) และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถ
ด�ำเนินกำรจัดท�ำระบบเก็บข้อมูลรำยละเอียดตำมแนวทำงของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
โดยสำมำรถปรับเปลี่ยนหัวข้อรำยละเอียดให้เหมำะสมกับบริบทเฉพำะของสถำบันอุดมศึกษำนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ 
ให้ค�ำนึงถึงเจตนำรมณ์ของกำรจัดท�ำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7”
  ข้อ 3 ระบุว่ำ “ให้ถือว่ำ ตัวบ่งชี้ผลกำรด�ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ จ�ำนวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็น
เพียงแนวทำงเท่ำน้ัน โดยสถำบันอุดมศึกษำสำมำรถก�ำหนดตัวบ่งชี้ผลกำรด�ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำน
คณุวุฒไิด้เอง ซึง่แต่ละหลกัสตูรมอีสิระในกำรก�ำหนดตวับ่งชีผ้ลกำรด�ำเนินงำนทีใ่ช้ในกำรตดิตำม ประเมนิ และ
รำยงำนคุณภำพของหลกัสตูรประจ�ำปีท่ีระบไุว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลกัสตูร ตำมบรบิทและวัตถุประสงค์
ในกำรผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับควำมเห็นชอบหรืออนุมัติจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำ ในระหว่ำงที่สถำบัน
อุดมศึกษำยังไม่สำมำรถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหำกหลักสูตรใด
มีควำมประสงคก์�ำหนดตวับ่งชีแ้บบเดิมกส็ำมำรถกระท�ำได ้กรณีหลกัสตูรมีกำรปรบัตวับง่ชีใ้หม่ ให้น�ำเสนอ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบในกำรปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 

86    คู่มือก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ระดับอุดมศึกษ� พ.ศ. 2557



องค์ประกอบที่   6   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

  ในการด�าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ 
ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อม
ด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท�าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wif i และอื่นๆ รวมท้ังการบ�ารุงรักษาท่ีส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผล ตามมาตรฐานผลการเรยีนรูท่ี้ก�าหนดตามกรอบมาตรฐาน
คณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิโดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศกึษาและอาจารย์

  องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
   ตัวบ่งชี้  6.1    สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ�านวย
ความสะดวกหรอืทรพัยากรทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้เช่น อปุกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมดุ หนังสอื ต�ารา สิง่พิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ ต้องมีปริมาณ 
เพียงพอ และมคีณุภาพพร้อมใช้งาน ทนัสมยั โดยพิจารณาการด�าเนนิการปรบัปรงุพัฒนาจากผลการประเมนิ
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
  ในการรายงานการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
  - ระบบการด�าเนนิงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนั โดยมส่ีวนร่วมของอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรเพ่ือให้ 
   มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  - จ�านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
  - กระบวนการปรบัปรงุตามผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศกึษาและอาจารย์ต่อสิง่สนบัสนนุ 
   การเรียนรู้

  ในการประเมินเพือ่ให้ทราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใด ให้พจิารณาในภาพรวมของผลการด�าเนินงาน 
ท้ังหมดท่ีสะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจ�าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล

เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด
 ในการก�ากับ
 ติดตามและ
 ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
 หลักฐาน

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• ไม่มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสูก่าร
 ปฏิบตั/ิ
 ด�าเนินงาน

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน 
 กระบวนการ
• ไม่มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน 
• มีการประเมิน  
 กระบวนการ
• มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน

• มรีะบบ มกีลไก
• มีการน�าระบบ 
 กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุงเห็น
 ชัดเจนเป็น
 รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/ด�าเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการจากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
 เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
 หลักฐานเชิงประจักษ์
 ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
 ประเมิน สามารถให้เหตุผล
 อธิบาย การเป็นแนวปฏิบัติ
 ที่ดีได้ชัดเจน
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บทที่ 5
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด�าเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ด�าเนินการ ในระดับคณะ 
จ�านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ 
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

1.2 อาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิ
  ปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะ 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

1.3 อาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่ง 
  ทางวิชาการ

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะ 
ที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

1.4 จ�านวนนักศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า
  ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า

สัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
เทียบเท่าต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทั้งภายในและภายนอก ต่อจ�านวน 
อาจารย์ประจ�าและนักวิจัย

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�า
  และนักวิจัย

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท
ต่ออาจารย์ประจ�าและนักวิจัย

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

4. การท�านุบ�ารุงศิลปะ
 และวัฒนธรรม

4.1 ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะ
  และวัฒนธรรม

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก�ากับ
  ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
  และเอกลักษณ์ของคณะ

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

5.2 ระบบก�ากับการประกันคุณภาพ หลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
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องค์ประกอบที่   1   การผลิตบัณฑิต

  พันธกิจท่ีส�าคญัทีส่ดุของสถาบนัอดุมศกึษา คอื การผลติบณัฑิต หรอืการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
ให้ผูเ้รยีนมคีวามรูใ้นวิชาการและวิชาชพี มคีณุลกัษณะตามหลกัสตูรทีก่�าหนด การเรยีนการสอนในยุคปัจจบุนั
ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการ
บรหิารจดัการหลักสูตรและการเรยีนการสอน เริม่ตัง้แต่การก�าหนดปัจจยัน�าเข้าทีไ่ด้มาตรฐานตามท่ีก�าหนด 
ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ 
การเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

  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
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ผลการด�าเนินการของแต่ละหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร
ที่คณะรับผิดชอบ

เกณฑ์การประเมิน
  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการคานวณ 

  
คะแนนที่ได้   =

  ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร   

          จ�านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ : 
  - หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ 
   อุดมศกึษาเหน็ชอบ ไม่ต้องน�าคะแนนการประเมนิของหลกัสตูรนัน้มาค�านวณในตวับ่งชีน้ี้ แต่ต้อง 
   รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
  - ในกำรค�ำนวณค่ำคะแนน หำกหลักสูตรใช้ระบบอื่นท่ีไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องน�ำมำค�ำนวณ 
   ทั้งตัวตั้งตัวหำร
  - ทุกหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (แม้ว่ำจะเป็นหลักสูตรท่ีขอปิดด�ำเนินกำรแล้วแต่ยังม ี
   นักศึกษำคงค้ำงอยู่) ให้น�ำมำค�ำนวณด้วยทั้งตัวต้ังและตัวหำร โดยใช้เฉพำะตัวบ่งชี้ท่ีเก่ียวข้อง 
   เท่ำนั้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   อาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน�าเข้า
  
ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  การศกึษาระดบัอดุมศกึษาถือเป็นการศกึษาระดบัสงูสดุทีต้่องการบคุลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถและ
ความลุม่ลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบตัพัินธกิจส�าคญัของสถาบนัในการผลติบณัฑิต ศกึษาวิจยั เพ่ือการตดิตาม 
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง 
การศกึษาท่ีตรงหรอืสมัพันธ์กับหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนในสดัส่วนทีเ่หมาะสมกับพันธกิจ หรอืจดุเน้นของหลกัสตูร 

เกณฑ์การประเมิน  
  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
  1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�าหนด 
   ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
  2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�าหนด 
   ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

สูตรการค�านวณ
1. ค�านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร

    จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   
x 100   

      จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   
คะแนนที่ได้   =

  ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   
x 5

   

        ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
                ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
  1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส�าเร็จการศึกษาภายใน 
รอบปีการศึกษาน้ัน ท้ังน้ี อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส�าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ 
มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  2. การนับจ�านวนอาจารย์ประจ�าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ 
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค�านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ�าท่ีระบุในค�าชี้แจงเก่ียวกับการนับจ�านวน 
อาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   อาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน�าเข้า
  
ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันท�าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  
เพื่อน�าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ

เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะท่ีด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
   1.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
   ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
  2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
   ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค�านวณ
1. ค�านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการตามสูตร

    จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ   
x 100   

          จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   
คะแนนที่ได้   =

  ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะท่ีด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ   
x 5   

        ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะท่ีด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
                    ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน�าเข้า 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งส�าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษา
ต่ออาจารย์ ท่ีจะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความ 
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก�าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิต บัณฑิต 
ดังนั้น คณะจึงควรมีจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าที่ปฏิบัติงานจริง ไม่เกิน
จ�านวนเหมาะสม 

เกณฑ์การประเมิน
  ในกรณีที่จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด 
เป็นคะแนน 5
  ในกรณีท่ีจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค�านวณหาค่า 
ความแตกต่างระหว่างจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน�าค่าความ 
แตกต่างมาพิจารณา ดังนี้ 
  ค่าความแตกต่างของจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ 
ร้อยละ 20 ก�าหนดเป็นคะแนน 0
  ค่าความแตกต่างของจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ 
ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น�ามาเทยีบบญัญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสตูรน้ันๆ

สูตรการค�านวณจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. ค�านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง จ�านวน
นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนกับจ�านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาทีเ่ปิดสอนทกุรายวิชาตลอดปีการศกึษารวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก�าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค�านวณ ดังนี้
    SCH = ∑nici 
    เมื่อ ni = จ�านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
     ci   = จ�านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i

2. ค�านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค�านวณ ดังนี้ 

  
จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  =

             Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี

            จ�านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน   
                       การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

94    คู่มือก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ระดับอุดมศึกษ� พ.ศ. 2557



การปรบัจ�านวนในระหว่างปรญิญาตรแีละบณัฑิตศกึษา ให้มกีารปรบัค่าจ�านวนนักศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า 
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน�ามารวมค�านวณหาสัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
ต่ออาจารย์ประจ�า

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)

สัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�าแยกตามกลุ่มสาขา

กลุ่มสาขา
สัดส่วนจานวนนักศึกษา

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�า

1.  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  - แพทยศาสตร์ 
  - พยาบาลศาสตร์

8 : 1
4 : 1
6 : 1

2.  วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1

3.  วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1

4.  สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1

5.  เกษตร ป่าไม้ และประมง 20 : 1

6.  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25 : 1

7.  นิติศาสตร์ 50 : 1

8.  ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1

9.  ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1

10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1

สูตรการค�านวณ
1. ค�านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน�ามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร

  สัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลา สัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
  ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าที่เป็นจริง     

–
 จ�านวนอาจารย์ประจ�าตามเกณฑ์มาตรฐาน   

X 100
   

   สัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าตามเกณฑ์มาตรฐาน
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2. น�าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค�านวณคะแนน ดังนี้
  2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
  2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน
  2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น�ามาคิดคะแนนดังนี้

  คะแนนที่ได้   =   5 - (ค่าร้อยละที่ค�านวณได้จาก 2.3)
                4

ตัวอย่างการค�านวณ
จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24

 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน   =   24 - 25   x  100  =  ร้อยละ -4  ได้คะแนน 5 คะแนน                      25

จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32

 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน   =   32 - 25   x  100  =  ร้อยละ 28  ได้คะแนน 0 คะแนน                      25

จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28
 

 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน   =   28 - 25   x  100  =  ร้อยละ 12                      25

 คะแนน   =   5 – (12)  =  5 - 3  =  2 คะแนน
        4

หมายเหตุ :

  - กำรคดิค่ำ FTES กรณีหลกัสตูรท่ีสภำวิชำชพีก�ำหนดสดัส่วนจ�ำนวนนกัศึกษำต่ออำจำรย์ประจ�ำไม่ตรงกับ 
   สัดส่วนที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557  
   ให้สถำบันอุดมศึกษำยึดตำมสัดส่วนที่สภำวิชำชีพก�ำหนด
  - กรณทีีค่ณะมหีลำยกลุม่สำขำ ต้องแยกอำจำรย์ประจ�ำว่ำอยู่กลุม่สำขำใดก่อนน�ำมำหำค่ำคะแนน 
   ของแต่ละกลุ่ม แล้วน�ำมำคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  คณะควรจดับรกิารด้านต่างๆ ให้นักศกึษาและศษิย์เก่าในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับนกัศกึษา เพ่ือการ 
ด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ต้ังแต่การให้ค�าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิตจัดบริการข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อการ
บริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท�างานเมื่อส�าเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันท่ีจ�าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าโดยการให้
บริการทั้งหมดต้องให้ความส�าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. จัดบริการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
  2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา  
และนอกเวลาแก่นักศึกษา
  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท�างานเมื่อส�าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
  4. ประเมนิคณุภาพของการจดักิจกรรมและการจดับรกิารในข้อ 1-3 ทกุข้อไม่ต�า่กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  5. น�าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล 
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
  6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

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

มีการด�าเนินการ 
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วนกิจกรรมนักศึกษา
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด�าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ ผู้เข้าร่วม
จะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับ
คณุลกัษณะบณัฑิตทีพึ่งประสงค์ ท่ีประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒแิห่งชาติ 
5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีคณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก�าหนดเพ่ิมเติม  
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้บณัฑิต และน�าหลกั PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, 
Act) ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. จดัท�าแผนการจดักิจกรรมพัฒนานกัศกึษาในภาพรวมของคณะโดยให้นกัศกึษามส่ีวนร่วมในการ 
จัดท�าแผนและการจัดกิจกรรม
  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด�าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
    (1) คุณธรรม จริยธรรม 
    (2) ความรู้ 
    (3) ทักษะทางปัญญา
    (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
    (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
  4. ทุกกิจกรรมที่ด�าเนินการมีการประเมินผลความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน�า 
ผลการประเมินมาปรับปรุงการด�าเนินงานครั้งต่อไป
  5. ประเมินความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  6.  น�าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

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

มีการด�าเนินการ 
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่   2   การวิจัย

  สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันข้ึนกับสภาพแวดล้อม 
และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ�าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของพันธกิจสถาบัน ดังน้ัน จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด�าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างม ี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ท่ีเกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส�าเร็จและเกิดประโยชน์จ�าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส�าคัญ  
3 ประการ คอื 1) สถาบนัต้องมแีผนการวิจยัมรีะบบและกลไก ตลอดจนมกีารสนับสนุนทรพัยากรให้สามารถ
ด�าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัด 
การเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ สนอง 
ยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

  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 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง 
การด�าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด�าเนินการได้ตามแผน 
ทีก่�าหนดไว้ ท้ังการสนับสนนุด้านการจดัหาแหล่งทุนวิจยัและการจดัสรรทุนวิจยัจากงบประมาณของสถาบนั 
ให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็นซึ่งรวมถึง 
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ 
ก�าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ที่น�าไปใช้ประโยชน์

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. มรีะบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารงานวิจยัท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารงานวิจยั หรอื 
งานสร้างสรรค์
  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
   - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย ์
    ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
   - สิง่อ�านวยความสะดวกหรอืการรกัษาความปลอดภยัในการวิจยัหรอืการผลติงานสร้างสรรค์ เช่น 
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ    
   - กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ เช่น การจดัประชมุวิชาการ การจดัแสดง 
    งานสร้างสรรค์ การจดัให้มศีาสตราจารย์อาคนัตกุะหรอืศาสตราจารย์รบัเชญิ (visiting professor) 
  3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  4. จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการ 
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก�าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ 
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
  6. มรีะบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุม้ครองสทิธ์ิของงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ทีน่�าไปใช้ประโยชน์ 
และด�าเนินการตามระบบที่ก�าหนด

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

มีการด�าเนินการ 
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดชองตัวบ่งชี้  ปัจจัยน�าเข้า 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ปัจจัยส�าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา  
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน 
และที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท�าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม  
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
  นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้
ที่ส�าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย

เกณฑ์การประเมิน
  โดยการแปลงจ�านวนเงินต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยประจ�าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
  1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ�าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก�าหนดให้
   เป็นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทขึ้นไปต่อคน     
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก�าหนดให้
   เป็นคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทขึ้นไปต่อคน     
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก�าหนดให้
   เป็นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทขึ้นไปต่อคน

  2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  จ�าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา   
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก�าหนดให้
   เป็นคะแนนเต็ม 5  =  220,000 บาทขึ้นไปต่อคน   
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก�าหนดให้
   เป็นคะแนนเต็ม 5  =  180,000 บาทขึ้นไปต่อคน   
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก�าหนดให้
   เป็นคะแนนเต็ม 5  =  100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
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สูตรการค�านวณ
1.ค�านวณจ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ�านวน 
อาจารย์ประจ�าและนักวิจัย

   
จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   =

 จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก   

            จ�านวนอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย

  

2. แปลงจ�านวนเงินที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   
คะแนนที่ได้  =

     จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

        จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   
x 5   

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ

หมายเหต ุ
  1. จ�านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม 
ผู้ลาศึกษาต่อ
  2. ให้นบัจ�านวนเงนิท่ีมกีารลงนามในสญัญารบัทุนในปีการศกึษาหรือปีงบประมาณหรอืปีปฏิทินนัน้ๆ  
ไม่ใช่จ�านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
  3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ 
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณี 
ที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
  4. การนบัจ�านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจยั  สามารถนบัเงนิโครงการวจิยัสถาบนัทีไ่ด้ลงนามในสญัญา 
รับทุนโดยอาจารย์ประจ�าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุน 
ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด�าเนินการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์
 
ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ผลงานทางวชิาการเป็นข้อมลูท่ีส�าคญัในการแสดงให้เหน็ว่าอาจารย์ประจ�าและนักวิจยัได้สร้างสรรค์ข้ึน 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่ม ี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน�าไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ 
ผลงานทางวชิาการอยู่ในรปูของบทความวิจยัหรอืบทความทางวิชาการทีต่พิีมพ์ในรายงาน สบืเนือ่งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ 
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที ่
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด�าเนินการ ต�าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ 
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้

เกณฑ์การประเมิน
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและ 
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้
  1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
   ที่ก�าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
   ที่ก�าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป   
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
   ที่ก�าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

  2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง   
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
   ที่ก�าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
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  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
   ที่ก�าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
   ที่ก�าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป

สูตรการค�านวณ
1. ค�านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�า้หนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจยัตามสตูร

   ผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย   
x 100

   

       จ�านวนอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  คะแนนที่ได้  =  ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย   
x 5

   

       ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
           ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

ก�าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ค่าน้�าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
 ระดับชาติ

0.40 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
 ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการ
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�าเป็นประกาศ
 ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
• ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
 กลุ่มที่ 2

0.80 • บทความวจิยัหรอืบทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาตท่ีิไม่อยู่ใน 
 ฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การ
 พิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนัน�าเสนอ
 สภาสถาบนัอนมุตัแิละจดัท�าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ 
 ภายใน 30 วนั นบัแต่วันทีอ่อกประกาศ (ซึง่ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรอืตพิีมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏ
 ในฐานข้อมลู TCI กลุม่ที ่1
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ค่าน้�าหนัก ระดับคุณภาพ

1.00 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
 ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
• ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
• ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว
• ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด�าเนินการ
• ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
• ต�าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว
• ต�าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต�าแหน่งทางวิชาการ
 แต่ไม่ได้น�ามาขอรับการประเมินต�าแหน่งทางวิชาการ

  การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น�าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ 
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ก�าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้

ค่าน้�าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

  ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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องค์ประกอบที่   3   การบริการวิชาการ

  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ 
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีสถาบันมี  
ความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ 
เหมาะสม โดยให้บรกิารท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอสิระ หน่วยงานสาธารณะ ชมุชน และสงัคม 
โดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค�าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท�างาน
วิจัยเพ่ือตอบค�าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท�าประโยชน์ 
ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะ
น�ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
พัฒนาต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา
และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย

  ตัวบ่งชี้ จ�านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  การบรกิารวชิาการเป็นภารกิจหลักอกีอย่างหน่ึงของสถาบนัอดุมศกึษา คณะควรค�านึงถึงกระบวนการ
ในการให้บรกิารวิชาการแก่สงัคม โดยศึกษาความต้องการของกลุม่เป้าหมายน�ามาจดัท�าแผนบรกิารวิชาการ
ประจ�าปีทั้งการบริการวิชาการท่ีท�าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีคณะจัดท�าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีการประเมินความส�าเร็จของการบริการวิชาการ และน�ามาจัดท�าเป็นแผน เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน�ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ท่ีสร้างความ 
พึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1 จัดท�าแผนการบริการวิชาการประจ�าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก�าหนด 
ตัวบ่งชี้วัดความส�าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ�าคณะ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  2. โครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมตามแผน มกีารจดัท�าแผนการใช้ประโยชน์จากการบรกิารวชิาการ 
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
  3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
  4. ประเมนิความส�าเรจ็ตามตวับ่งชีข้องแผนและโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมในข้อ 1 และน�าเสนอ 
กรรมการประจ�าคณะ เพื่อพิจารณา
  5. น�าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
   6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
 
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

มีการด�าเนินการ 
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่   4   การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

  การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส�าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบนัอดุมศกึษาจงึต้องมรีะบบและกลไกการด�าเนนิงานด้านนีใ้ห้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและคณุภาพ 
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการ  
เข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา  
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
 
  ตัวบ่งชี้ จ�านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  สถาบนัอดุมศกึษาต้องมนีโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบรหิารจดัการงานท�านุบ�ารงุศลิปะ และ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  
เกณฑ์มาตรฐาน
  1. ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  2. จดัท�าแผนด้านท�านุบ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม และก�าหนดตัวบ่งชีว้ดัความส�าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ 
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด�าเนินการได้ตามแผน
  3. ก�ากับติดตามให้มีการด�าเนินงานตามแผนด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
  4. ประเมินความส�าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท�านุบ�ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม
  5. น�าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน   
  7. ก�าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

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

มีการด�าเนินการ 
6-7 ข้อ
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องค์ประกอบที่   5   การบริหารจัดการ

  สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท�าหน้าที่ในการ 
ก�ากับดูแลการท�างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ 
ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

  ตัวบ่งชี้ จ�านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก�ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
        และเอกลักษณ์ของคณะ
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบก�ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   การบริหารของคณะเพื่อการก�ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
      และเอกลักษณ์ของคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  สถาบนัอดุมศกึษามพัีนธกิจหลกั คอื การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารทางวิชาการแก่สงัคม และ
การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด�าเนินพันธกิจหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาจ�าเป็นต้องด�าเนินงาน 
ผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก�าหนดทิศทางการพัฒนาและการด�าเนินงานของคณะ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและ 
การประกันคณุภาพการศกึษา เพ่ือสนบัสนุนการด�าเนินงานตามพันธกิจหลกัให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชือ่มโยงกับวิสยัทัศน์ของคณะและสอดคล้อง 
กับวิสยัทศัน์ของคณะ สถาบนั รวมทัง้สอดคล้องกับกลุม่สถาบนัและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสูแ่ผน
กลยุทธ์ทางการเงนิและแผนปฏิบตักิารประจ�าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลผุลตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  2. ด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูทางการเงินทีป่ระกอบไปด้วยต้นทนุต่อหน่วยในแต่ละหลกัสตูร สดัส่วน 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห ์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
  3. ด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามพันธกิจของคณะและ 
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
  4. บรหิารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทัง้ 10 ประการทีอ่ธิบายการด�าเนนิงานอย่างชดัเจน
  5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ 
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน�ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
  6. การก�ากับตดิตามผลการด�าเนินงานตามแผนการบรหิารและแผนพัฒนาบคุลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
  7. ด�าเนนิงานด้านการประกันคณุภาพการศกึษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรบัให้การด�าเนนิงานด้านการประกันคณุภาพเป็นส่วนหนึง่ของการ 
บรหิารงานคณะตามปกตท่ีิประกอบด้วย  การควบคมุคณุภาพ  การตรวจสอบคณุภาพ และการประเมนิคณุภาพ

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 
5-6 ข้อ

มีการด�าเนินการ 
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   ระบบก�ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ
 
อธิบายตัวบ่งชี้
  บทบาทหน้าท่ีของคณะในการก�ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด�าเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ 
เกณฑ์การประเมนิจะมุง่ไปท่ีระบบการประกันคณุภาพการศึกษามากกว่าการประเมนิคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก�ากับ ติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก�าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. มรีะบบและกลไกในการก�ากับการด�าเนนิการประกันคุณภาพหลกัสตูรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร
  2. มคีณะกรรมการก�ากบั ติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามระบบทีก่�าหนดในข้อ 1 และรายงานผล 
การติดตามให้กรรมการประจ�าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร
  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก�าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้ 
กรรมการประจ�าคณะเพื่อพิจารณา 
  5. น�าผลการประเมนิและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ�าคณะมาปรบัปรงุหลกัสตูรให้มคีณุภาพดขีึน้ 
อย่างต่อเนื่อง
  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก�ากับมาตรฐาน

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

มีการด�าเนินการ 
6 ข้อ
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บทที่ 6
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

ระดับสถาบัน ประกอบด้วย ผลการด�าเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ด�าเนินการ 
ในระดับสถาบัน จ�านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพสถาบัน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ 
ทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ

1.2 อาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
  ปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบัน 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

1.3 อาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่ง 
  ทางวิชาการ

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบัน 
ที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

1.4 การบรกิารนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�า
  และนักวิจัย

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

4. การท�านุบ�ารุงศิลปะ
 และวัฒนธรรม

4.1 ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะ
  และวัฒนธรรม

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก�ากับ 
  ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
  และเอกลักษณ์ของสถาบัน

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับ 
คณะทุกคณะ

5.3 ระบบก�ากับการประกันคุณภาพ หลักสูตร
  และคณะ

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
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องค์ประกอบที่   1   การผลิตบัณฑิต

  พันธกิจที่ส�าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก�าหนด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจบัุนใช้หลกัการของการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ดงันัน้ พันธกิจดงักล่าว จงึเก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก�าหนดปัจจัยน�าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่
ก�าหนด ประกอบด้วย การมอีาจารย์ทีม่ปีรมิาณและคณุภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอก 
สถาบัน 

  ตัวบ่งชี้ จ�านวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ผลการด�าเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร 
ที่สถาบันรับผิดชอบ

เกณฑ์การประเมิน
  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

สูตรการค�านวณ 

  
คะแนนที่ได้   =

  ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร   

         จ�านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ

หมายเหตุ :
  หลกัสตูรทีไ่ด้รบัการรบัรองโดยระบบอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอดุมศึกษา
เหน็ชอบ ไม่ต้องน�าคะแนนการประเมนิของหลกัสตูรนัน้มาค�านวณในตวับ่งชีนี้ ้แต่ต้องรายงานผลการรบัรอง
ตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   อาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน�าเข้า
  
ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  การศกึษาระดบัอดุมศกึษาถือเป็นการศกึษาระดบัสงูสดุทีต้่องการบคุลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถและ
ความลุม่ลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบตัพัินธกิจส�าคญัของสถาบนัในการผลติบณัฑิต ศกึษาวิจยั เพ่ือการตดิตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง 
การศกึษาท่ีตรงหรอืสมัพันธ์กับหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนในสดัส่วนทีเ่หมาะสมกับพันธกิจ หรอืจดุเน้นของหลกัสตูร 

เกณฑ์การประเมิน  
  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
  1.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบนัท่ีมคุีณวุฒปิรญิญาเอก
   ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
  2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบนัท่ีมคุีณวุฒปิรญิญาเอก
   ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป

สูตรการค�านวณ
1. ค�านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร

   จ�านวนอาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   x 100   
     จ�านวนอาจารย์ประจ�าสถาบันทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้   =

          ร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

      ร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   
x 5   

หมายเหตุ : 
  1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส�าเร็จการศึกษาภายใน 
รอบปีการศึกษาน้ัน ท้ังน้ี อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส�าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ 
มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  2. การนับจ�านวนอาจารย์ประจ�าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ 
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค�านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ�าท่ีระบุในค�าชี้แจงเก่ียวกับการนับจ�านวน 
อาจารย์ประจ�าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   อาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน�าเข้า
  
ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันท�าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
เพื่อน�าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ

เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบนัท่ีด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน ระหว่าง 0-5 
  1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
   และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
  2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
    ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
   และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค�านวณ
1. ค�านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการตามสูตร

   จ�านวนอาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ   x 100   
     จ�านวนอาจารย์ประจ�าสถาบันทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้   =
      ร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

     ร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5    
x 5   
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
              สถาบนัอดุมศกึษาควรจดับรกิารด้านต่างๆ ให้นักศกึษาอย่างครบถ้วนตัง้แต่การให้ค�าปรกึษา ท้ังด้าน
วิชาการและการใช้ชวีติ จดับรกิารข้อมลูหน่วยงานทีใ่ห้บรกิาร เช่น ทนุกู้ยืมการศกึษา แหล่งทุน การศกึษาต่อ 
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท�างาน 
เมื่อส�าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ�าเป็นแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. จัดบริการให้ค�าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
  2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลา และ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท�างานเมื่อส�าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
  4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต�่ากว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต็ม 5
  5. น�าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล 
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
  6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า

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

มีการด�าเนินการ 
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5    กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
   สถาบนัอดุมศกึษาต้องส่งเสริมให้มกีารจดักิจกรรมนักศกึษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด�าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. จัดท�าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
ในการจัดท�าแผนและการจัดกิจกรรม
  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด�าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
         - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก�าหนดโดยสถาบัน
         - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
          - กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
         - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
          - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
  4. ทุกกิจกรรมที่ด�าเนินการ มีการประเมินผลความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน�าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด�าเนินงานครั้งต่อไป
  5. ประเมินความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
  6. น�าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
 
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

มีการด�าเนินการ 
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่   2   การวิจัย

  สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม และ 
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ�าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหน่ึง
ของพันธกิจสถาบัน ดังน้ัน จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด�าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ทีเ่กิดประโยชน์ การวจิยัจะประสบความส�าเรจ็และเกิดประโยชน์จ�าเป็นต้องมส่ีวนประกอบท่ีส�าคญั 3 ประการ 
คอื 1) สถาบนัต้องมแีผนการวิจยั มรีะบบและกลไก ตลอดจนมกีารสนับสนนุทรพัยากรให้สามารถด�าเนนิการ 
ได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียน 
การสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ 
ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

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

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง  
การด�าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด�าเนินการได้ตามแผนที่ 
ก�าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน 
ให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็นซึ่งรวมถึง 
ทรพัยากรบคุคล ทรพัยากรการเงนิ เครือ่งมอือปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนจดัระบบสร้างขวัญและก�าลงัใจ 
แก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ที่น�าไปใช้ประโยชน์

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. มรีะบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารงานวิจยัทีส่ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารงานวจิยั และงานสร้างสรรค์ 
  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
   -  ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์เครื่องมือหรือ 
     ศูนย์ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
   -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
   -  สิ่งอ�านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
   -  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสรมิงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ เช่น การจดัประชมุวิชาการ การจดัแสดงงาน 
     สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
  3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก�าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย ์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
  6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน�าไปใช้ประโยชน ์
และด�าเนินการตามระบบที่ก�าหนด

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

มีการด�าเนินการ 
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 
ชนิดชองตัวบ่งชี้  ปัจจัยน�าเข้า
 
ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ปัจจัยส�าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา  
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน 
และที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท�าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีสถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ 
ที่ส�าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย

เกณฑ์การประเมิน
  คะแนนท่ีได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน

สูตรการค�านวณ 

  
คะแนนที่ได้   =  

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย   

          จ�านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์
 
ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ผลงานทางวชิาการเป็นข้อมลูท่ีส�าคญัในการแสดงให้เหน็ว่าอาจารย์ประจ�าและนักวิจยัได้สร้างสรรค์ข้ึน 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน�าไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ 
ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ  
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
หรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงาน 
ท่ีท�าร่วมกบัอตุสาหกรรมทีผ่่านการประเมนิต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต�าราหรอืหนังสอืทีใ่ช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้

เกณฑ์การประเมิน
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ�าและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

สูตรการค�านวณ  

  
คะแนนที่ได้   =  

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย   

                  จ�านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน
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องค์ประกอบที่   3   การบริการวิชาการ

  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ 
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีสถาบัน 
มีความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสม โดยให้บรกิารท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอสิระ หน่วยงานสาธารณะ ชมุชน และสงัคม
โดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค�าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท�างาน
วิจัยเพื่อตอบค�าถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท�าประโยชน์ให้
สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะ
น�ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
พัฒนาต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา
และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

  ตัวบ่งชี้ จ�านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
   ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ
 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  การบรกิารวชิาการเป็นภารกิจหลกัอกีอย่างหน่ึงของสถาบันอดุมศึกษา สถาบันควรค�านึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน�ามาจัดท�าแผนบริการ
วิชาการ ท้ังการบริการวิชาการท่ีท�าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท�าเพ่ือสร้างประโยชน์
แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความส�าเร็จของการบริการวิชาการ และน�ามาจัดท�าเป็นแผนการ 
ใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. ก�าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ  
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
  2. จัดท�าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก�าหนดในข้อ 1
  3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
  4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด�าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  5. สถาบนัสามารถสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชมุชนหรอืองค์การ
เป้าหมาย
  6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด�าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตาม ข้อ 2 
โดยมจี�านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทัง้หมดของสถาบนั ทัง้น้ีต้องมอีาจารย์มาจาก
ทุกคณะ 

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

มีการด�าเนินการ 
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่   4   การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

  การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส�าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบนัอดุมศกึษาจงึต้องมรีะบบและกลไกการด�าเนนิงานด้านนีใ้ห้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและคณุภาพ 
โดยอาจมจีดุเน้นเฉพาะท่ีแตกต่างกันตามปรชัญา และธรรมชาตขิองแต่ละสถาบนั และมกีารบรูณาการเข้ากบั 
พันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
 
  ตัวบ่งชี้ จ�านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  สถาบนัอดุมศึกษาต้องมนีโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบรหิารจดัการงานท�านุบ�ารงุศลิปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  2. จดัท�าแผนด้านท�านุบ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม และก�าหนดตัวบ่งชีว้ดัความส�าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด�าเนินการได้ตามแผน
  3. ก�ากับติดตามให้มีการด�าเนินงานตามแผนด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
  4. ประเมินความส�าเร็จของตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท�านุบ�ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
  5. น�าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
  7. ก�าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

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

มีการด�าเนินการ 
6-7 ข้อ
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องค์ประกอบที่   5   การบริหารจัดการ

  สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท�าหน้าที่ในการ
ก�ากับดูแลการท�างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ  
ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance) 

  ตัวบ่งชี้ จ�านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
   ตัวบ่งชี้ที่  5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก�ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
        และเอกลักษณ์ของสถาบัน
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ผลการบริหารงานของคณะ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ระบบก�ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1   การบริหารของสถาบันเพ่ือการก�ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
      และเอกลักษณ์ของสถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  สถาบนัอดุมศกึษามพัีนธกิจหลกั คอื การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารทางวิชาการแก่สงัคม และ 
การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด�าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ�าเป็นต้องมีการจัดท�าแผน 
เพ่ือก�าหนดทิศทางการพัฒนาและการด�าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน 
ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุน
การด�าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ�าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ 
  2. การก�ากับตดิตามส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกคณะด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงนิทีป่ระกอบไปด้วย 
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
  3. ด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก  
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและ 
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
  4. บรหิารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทัง้ 10 ประการ ท่ีอธิบายการด�าเนินงานอย่างชดัเจน 
  5. การก�ากับตดิตามส่งเสรมิสนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบนัมกีารด�าเนนิการจดัการความรูต้ามระบบ 
  6. การก�ากับตดิตามผลการด�าเนินงานตามแผนการบรหิารและแผนพัฒนาบคุลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
  7. การก�ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด�าเนินงานด้านการประกัน 
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันก�าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

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 
5-6 ข้อ

มีการด�าเนินการ 
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   ผลการบริหารงานของคณะ
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์
 
ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ผลการด�าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการก�ากับ ติดตาม และ
สนับสนนุการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละหลกัสตูรของแต่ละคณะให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร เกณฑ์
มาตรฐานที่เก่ียวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการด�าเนินงานใน
แต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด

เกณฑ์การประเมิน
  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ

   
คะแนนที่ได้   =

  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ   

               จ�านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน

หมายเหตุ :
  คณะที่ได้ด�าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  
ระดบัอุดมศกึษาเหน็ชอบ และมกีารประเมนิตามระบบดงักล่าว ไม่ต้องน�าคะแนนผลการประเมนิของคณะนัน้ 
มาค�านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3   ระบบก�ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  สถาบันมีหน้าท่ีก�ากับการด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมีการ
ด�าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ 
เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก�ากับติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก�าหนด สะท้อนการจัดการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. มีระบบและกลไกในการก�ากับติดตามการด�าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
  2. มคีณะกรรมการก�ากับตดิตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามระบบทีก่�าหนดในข้อ 1 และรายงานผล 
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม 
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
  4. น�าผลการประเมนิคณุภาพทกุหลกัสตูรและทกุคณะทีผ่่านการพิจารณาของกรรมการระดบัสถาบนั
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
  5. น�าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด�าเนินงานของ
คณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก�ากับมาตรฐาน

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

มีการด�าเนินการ 
6 ข้อ
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บทที่ 7
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสม
กับบรบิทและวิสยัทศัน์ของสถาบนั โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอดุมศึกษาท่ีเก่ียวข้องในระดับชาติด้วย 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต�า่ทีป่ระเทศก�าหนดและมุง่สูเ่ป้าหมาย จดุเน้น จดุเด่น หรอื เอกลกัษณ์ของสถาบนั
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
เพ่ือน�าข้อมลูไปปรบัปรงุพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ดงันัน้ ระบบประกันคณุภาพการศกึษาภายใน
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้ม ี
การด�าเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีก�าหนดและมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยท่ีมีกลไก 
การด�าเนินงานอย่างชดัเจน เช่น มผีูร้บัผดิชอบ / ผูบ้รหิาร / ผูเ้ก่ียวข้อง / ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี มส่ีวนร่วม เมือ่ครบ 
หน่ึงปีการศึกษาก็ต้องมกีารประเมนิผลการด�าเนินงานตามระบบประกนัคณุภาพดงักล่าว เพ่ือน�าไปปรบัปรงุ
พัฒนาในปีถัดไป โดยส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาจะด�าเนินการตดิตามตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให ้
สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
 ระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรทีค่ณะกรรมการประกันคณุภาพภายใน ระดบั
อุดมศกึษาจดัท�าขึน้ เป็นไปในทิศทางเดยีวกับการประเมนิเพ่ือการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมคีณุภาพและมาตรฐาน
ตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก�าหนดให้รายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด�าเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ�้าซ้อนของการจัดท�ารายงานของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ท่ีคณะกรรมการ การประกัน
คณุภาพภายในระดบัอดุมศกึษาจดัท�าข้ึน สอดคล้องกับการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับหลกัสตูร
และเชือ่มโยงกับการประกันคณุภาพภายนอกของส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้

1. ระดับหลักสูตร 
  มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
   องค์ประกอบที่ 1  การก�ากับมาตรฐาน
   องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต
   องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา
   องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์
   องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
   องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

  องค์ประกอบที ่1 การก�ากบัมาตรฐานเป็นองค์ประกอบทีต้่องด�าเนนิการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จ�านวน
เกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ถือว่าหลักสูตรนั้น  
“ไม่ได้มาตรฐาน” และมค่ีาคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลกัสตูรนัน้มผีลการด�าเนินงานผ่านทกุเกณฑ์ถือว่าเป็นไป 
ตามมาตรฐานที่ก�าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 2-6 ดังแสดง 
ตามภาพต่อไปนี้

ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ย
ของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6

คะแนนระดับหลักสูตร = 0

ผลการประเมิน

ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1
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คะแนนรวมเฉลี่ย   =

      คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้   

                        13

  ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
  คะแนนระดับหลักสูตร  = 0     หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
  คะแนนระดับหลักสูตร  = 0.01 - 5.00  หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับ 
                คุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังนี้

คะแนน 1 ระดับคุณภาพ

0.01-2.00 น้อย

2.01-3.00 ปานกลาง

3.01-4.00 ดี

4.01-5.00 ดีมาก

  แม้ว่าหลกัสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 (การก�ากับมาตรฐาน) ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/คณะ/สถาบนั ต้อง
ประเมนิตวับ่งชีข้ององค์ประกอบท่ี 2 ถึงองค์ประกอบที ่6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดบัการพัฒนาของหลกัสตูรตนเอง 
โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้อง 
รายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบท่ี 6 
เกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

องค์
ประกอบ

ที่

คะแนน
ผ่าน

จ�านวน 
ตัวบ่งชี้

I P O
คะแนน 

เฉลี่ย

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

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน

2 คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวบ่งชี ้

ในองค์ประกอบ
ที่ 2-6

2 - -
2.1,
2.2

3 3
3.1, 
3.2, 
3.3

- -

4 3
4.1,
4.2,
4.3

- -

5 4 5.1
5.2,
5.3,
5.4

-

6 1 - 6.1 -

รวม 13 7 4 2

ผลการประเมิน

หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2–องค์ประกอบที่ 6

จุดเด่น

1.

2.

จุดที่ควรพัฒนา

1.

2.
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2. ระดับคณะ 
  การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด�าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมท้ังระบบ 
การบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็น
ปัจจยัน�าเข้า กระบวนการ และผลลพัธ์ด้วย เพ่ือให้ผูบ้รหิารคณะได้น�าไปใช้เป็นข้อมลูใน การปรบัปรงุพัฒนา 
ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ

องค์ประกอบ
คุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ I P O
คะแนน 
เฉลี่ย

0.00-1.50 การด�าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การด�าเนินการต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การด�าเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การด�าเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

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 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
  คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย  
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1–องค์ประกอบที่ 5

จุดเด่น

1.

2.

จุดที่ควรพัฒนา

1.

2.
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3. ระดับสถาบัน
  การประเมนิระดับสถาบันจะสะท้อนผลการด�าเนินงานของผูบ้รหิารสถาบนัใน 4 พันธกิจ รวมทัง้ระบบ
การบรหิารจดัการของสถาบนัด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลีย่ในแต่ละพันธกิจ นอกจากนัน้มกีารวิเคราะห์แยกเป็น 
ปัจจยัน�าเข้า กระบวนการและผลลพัธ์ด้วย เพ่ือให้ผูบ้รหิารสถาบนัได้น�าไปใช้เป็นข้อมลู ในการปรบัปรงุพัฒนา 
ตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน

องค์ประกอบ
คุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ I P O
คะแนน 
เฉลี่ย

0.00-1.50 การด�าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การด�าเนินการต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การด�าเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การด�าเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

1 5 1.2,
1.3,

1.4,
1.5

1.1

2 3 2.2 2.1 2.3

3 1 - 3.1 -

4 1 - 4.1 -

5 3 - 5.1,
5.3

5.2

รวม 13 3 7 3

ผลการประเมิน

* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 
* ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
  สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย 
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1-องค์ประกอบที่ 5

จุดเด่น

1.

2.

จุดที่ควรพัฒนา

1.

2.
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1

การรับนักศึกษา

1 การก�าหนดเป้าหมายจ�านวนรับนักศึกษาค�านึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจ�าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)

2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน และ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การ
เรยีนรูท่ี้ก�าหนดในหลกัสตูร (เช่น GPA ความรูพ้ื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศคณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ฯลฯ)

3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก
มีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน

4 นักศกึษาทีร่บัเข้าเรยีนในหลกัสตูรมคีณุสมบตัแิละศักยภาพในการเรยีนจนส�าเรจ็การศกึษาตามระยะเวลา
ที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จ�าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ 
ใฝ่เรยีน มคีวามพร้อมด้านสขุภาพกายและจติ มเีวลาเรยีนเพียงพอ

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต�่าเพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส�าเร็จการศึกษา

6 การก�าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
และคุณสมบัติพื้นฐานที่น�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร)
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2

การควบคุมดูแลการให้ค�าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก�ากับให้จ�านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)

3 การแนะน�าการลงทะเบียนเรียนโดยค�านึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา

4 การจดัเก็บข้อมลูเพ่ือการรูจ้กันักศกึษา การแลกเปลีย่นข้อมลูนกัศกึษาในกลุม่อาจารย์ผูส้อนเพ่ือการพัฒนา
นกัศกึษา (ผลการเรยีนลกัษณะนกัศกึษา จดุแขง็จดุอ่อน)

5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ

6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต�่า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน
หรือส�าเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ)

7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

8 บัณฑิตศึกษา การก�าหนดเวลาให้ค�าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค�าปรึกษา 
การท�าวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม

10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา

11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง 
(civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ

13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT literacy, 
scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills

14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน

15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจ�ากัด

16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้ได้
สาระความรู้ทักษะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือ
ให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3

1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร

2 อัตราการส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 

4 บณัฑิตศกึษา นกัศกึษามคีวามรู ้ทักษะการแสวงหาความรู ้การสร้างความรูด้้วยตนเอง มศีกัยภาพการวิจยัที่
แสดงออกถึงการผลติและเผยแพร่ความรูจ้ากกระบวนการวจิยัของตนเอง

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ระบบการรับอาจารย์

1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก�าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มี
อยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท�างานตาม
ความช�านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรต้องมวีฒุกิารศกึษา ต�าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ�านวนทีไ่ม่ต�า่กว่า
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก�าหนดโดย สกอ.

ระบบการบริหารอาจารย์

4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต�าแหน่งทางวิชาการ
ตามเป้าหมายที่ก�าหนด

5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก�าลัง
ด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจ�าหลักสูตร  
โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ�าคณะ)

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก�าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่
กับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงานแผนบริหารหลักสูตร ควรประกอบด้วยแผนอัตราก�าลังแผนการ
สรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธ�ารงรักษา แผนการหาต�าแหน่งทดแทน กรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุอื่นๆ 
ตามบริบท

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก�าหนด สถาบันต้องมีวิธีการ
บริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจ�ากัดอย่างเป็นระบบ

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุล
กับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา

9 การก�าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรอย่างชัดเจน

10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
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ระบบการบริหารอาจารย์

11 ระบบการก�าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

12 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน

14 ระบบการยกย่องและธ�ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น
เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต

17 การควบคุม ก�ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร

19 การส่งเสริมการท�าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ�านวนอาจารย์ที่มีการท�าวิจัย เพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน)

20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน�าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์

21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ ในสาขา/หลักสูตร

22 บัณฑิตศึกษา ให้ความส�าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่าก�าลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3

ผลที่เกิดกับอาจารย์

1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

3 จ�านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

1 หลักสูตรมีการก�าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

2 เนือ้หาของหลกัสตูรในแต่ละรายวิชามกีารปรบัปรงุให้ทันสมยัตลอดเวลา  มกีารเปิดวิชาใหม่ให้นักศกึษาได้เรยีน

3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต

4 ค�าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วน 
ในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมี
การสังเคราะห์การเรียนรู้

5 เนื้อหาที่ก�าหนดในรายวิชาไม่มีความซ�้าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับ 
การศึกษาของหลักสูตร

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก�าหนดในรายวิชาและหลักสูตร

7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก�าหนดในค�าอธิบายรายวิชาครบถ้วน

8 การเปิดรายวิชามีล�าดับก่อนหลังที่เหมาะสมเอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด

9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก�าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส�าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก�าหนดในหลักสูตร 

10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล 
มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)

12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น 
วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด�ารงชีวิต

13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส�าคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระ 
ที่ก�าหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความซับซ้อน มีจุดเน้น

15 การควบคุมก�ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม

16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของ
หลักสูตร

17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2

การวางระบบผู้สอน

1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช�านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (ค�านึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณ์ท�างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)

2 หลกัสตูรก�าหนดผูส้อนให้นกัศกึษาได้เรยีนจากผูส้อนทีม่คีวามช�านาญหลากหลาย เพ่ือให้มโีอกาสได้รบั
การพัฒนามมุมองหรอืความคดิจากผูส้อนหลากหลายความรูแ้ละประสบการณ์ (ในแต่ละหลกัสตูรนกัศกึษา
ควรได้เรยีนกบัอาจารย์ผูส้อนคนเดมิไม่เกิน 3 วิชา)

3 มีการก�ากับมาตรฐานการท�าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา 
กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม

4 การก�ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท�าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
แจกนักศึกษา และมีการก�ากับให้ด�าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา

5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือ ระบบปกติ/ระบบทางไกลต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน

6 หากมีการก�าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค�าแนะน�า และการปรับปรุงพัฒนา 
ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอมีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให ้
ค�าปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา

8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค�านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการท�าวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา

9 มีการควบคุมก�ากับจ�านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก�าหนด

10 มีการก�ากับให้อาจารย์พิเศษที่มาท�าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการเรียนการสอน

11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา

13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้น ทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/  
ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ

14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ�าเป็นต้องมีก่อนเข้า
โปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ)

15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การท�างาน/
การประกอบอาชีพ
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16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการท�างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร การพูด 
ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT  ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู ้
ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning)

17 การเตรียมความพร้อมด้านการท�างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท�า/การเผยแพร่
ผลงาน)

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  การศึกษาดูงาน

19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น online learning  

21 การส่งเสริมการท�าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ�านวนอาจารย์ที่มีการท�าวิจัย เพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน)

22 มกีารประเมนิการสอนของอาจารย์ และน�าผลมาใช้ในการส่งเสรมิพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์

23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร

24 การควบคุมก�ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)

25 การน�ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อ 
การเรียนรู้ของนักศึกษา

26 การน�ากระบวนการวิจัย มาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา การสอดแทรกศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

27 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี)

28 ระบบการก�ากับติดตามความก้าวหน้าในการท�าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)   

29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
และสถานประกอบการ

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะ การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่เน้น
ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

32 มีระบบก�ากับการท�างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความส�าคัญกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์

33 มีระบบการก�ากับติดตามความก้าวหน้าในการท�าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส�าเร็จ
การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก�าหนด

34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา

35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท�าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ต่อภาคการศึกษา
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36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก

37 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส�าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ 
สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

38 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสาร ที่ไม่มี
คุณภาพ

39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท�าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท�าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาส
ได้รับทุนสนับสนุน

40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอน หรือให้
ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.3

1 การก�าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

2 น�า้หนกัขององค์ประกอบในการประเมนิ สอดคล้องกับจดุเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบตั ิสมัมนาฯลฯ)

3 การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น 
ข้อสอบปรนัย  อัตนัย การบ้าน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)

4 การก�ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้

5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์
ข้อสอบปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้
และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท�างาน)

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก�าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดสินเกรดชัดเจนสอดคล้องกับ 
ที่เกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการ 
ตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)

8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF

9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6  และมคอ.7

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

10 การก�าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันชัดเจน

11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได้

12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัย
ที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ.
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.1

ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้

1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)

2 การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากร การเรียนรู้ 
วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 

3 การจัดพื้นที่/สถานที่ส�าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท�างานร่วมกัน

4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

5 ส�าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพอาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด�าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก�าหนดความคาดหวังสูงกว่า
ข้อก�าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 
โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อก�าหนดที่พึงมีของหลักสูตร
ปริญญาตรี

7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท�าวิจัย

8 มีห้องท�างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน)  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท�าวิจัย

9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ�าเป็นและเหมาะสมในการท�าวิจัย

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

พ.ศ. ๒๕๕๖

     ด้วยระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้ 
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 
คณาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ กกอ. ก�าหนด ส�าหรับต�าแหน่งที่ 
เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. ก�าหนด
     อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ กกอ. จึงก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการท้ังท่ีเป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือ
เป็นวารสารออนไลน์ ส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติ  
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้
     ข้อ ๑ ให้ใช้ระเบียบนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
     ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามระเบียบนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใช้
วารสารทางวิชาการทีม่รีายชือ่อยู่ในฐานข้อมลูทีเ่ป็นท่ียอมรบัในระดับชาตแิละระดบันานาชาติ ตามเอกสาร 
แนบท้ายระเบียบนี้
     ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมลูตามข้อ ๒  ให้สภาสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน อาจพิจารณายอมรบัวารสารทางวิชาการ ส�าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี
      (๑)  มีก�าหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม�่่าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ
      (๒)  มีการระบุส�านักพิมพ์หรือหน่วยงานท่ีตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร  
และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์ 
      (๓)  มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
      (๔)  มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)  
ที่พิจารณาคุณภาพบทความท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ 
วารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดท�าวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย
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-๒- 

      (๕)  บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) 
ที่ตรง หรือเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
      (๖)  วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความท่ีมีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงาน 
ทั้งภายในและภายนอก กรณีท่ีบทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก
      (๗)  มบีทคดัย่อของบทความท่ีเป็นท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษทุกบทความ กรณีท่ี
บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
      (๘)  มีการตีพิมพ์บทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกัน 
ในทุกบทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
     ข้อ ๔ เมือ่สภาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนพิจารณายอมรบัวารสารทางวชิาการตามหลกัเกณฑ์ 
ข้อ ๓ แล้ว ให้จัดท�าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที ่
ออกประกาศ
     ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ ๒  
จึงก�าหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่ 
วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กกอ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓

       ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

              
            (รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ)
                    ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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เอกสารแนบท้ายระเบียบ

  วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�าหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 

   ๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
- Academic Search Premier  (http://www.ebsco.com/home) 
 (select ebscohost and then academic search premier) 
- Agricola  (http://agricola.nal.usda.gov) 
- BIOSIS  (http://www.biosis.org) 
- CINAHL  (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
- EiCOMPENDEX  (http://www.ei.org) 
- ERIC  (http://www.eric.ed.gov/) 
- H.W.Wilson  (http://www.ebscohost.com) 
 (select ebscohost and then H.W.Wilson)
- Infotrieve  (http://www.infotrieve.com) 
- Ingenta Connect  (http://www.ingentaconnect.com) 
- INSPEC  (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
- MathSciNet  (http://www.ams.org/mathscinet) 
- MEDLINE/Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)   
- PsycINFO  (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
- Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
- ScienceDirect  (http://www.sciencedirect.com) 
- SciFinder  (https://scifinder.cas.org/) 
- Scopus  (http://www.info.scopus.com) 
- Social Science Research Network   (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
- Web of Knowledge  (http://wokinfo.com) 

   ๒. ฐานข้อมลูระดบัชาต ิได้แก่ ศนูย์ดัชนกีารอ้างองิวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) 
เฉพาะวารสารท่ีมชีือ่อยู่ในกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มท่ี ๒ (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 

 หมายเหตุ  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม  ๑๓๐  ตอนพิเศษ  ๑๒๗ ง   ราชกิจจานุเบกษา  ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๖

ประกาศ  ก.พ.อ.
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖

   ด้วยประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ก�าหนดหลักเกณฑ์ของ 
ผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้อง 
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�าหนด ส�าหรับต�าแหน่งท่ีเสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่  
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก�าหนดอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๑๘ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบญัญัต ิระเบยีบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.อ. จงึก�าหนด 
หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งท่ีเป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ ส�าหรับ 
การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้
   ข้อ  ๑ ประกาศ ก.พ.อ. น้ีให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
   ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสารทาง 
วิชาการท่ีมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้าย 
ประกาศนี้
   ข้อ  ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา  
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ ส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   (๑) มีก�าหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม�่าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ 
   (๒) มกีารระบสุ�านักพิมพ์หรอืหน่วยงานทีต่พิีมพ์ วัตถปุระสงค์ ขอบเขตของวารสาร และ สาขาวชิา 
ของบทความที่จะรับตีพิมพ์ 
   (๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
   (๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่พิจารณา 
คุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดท�าวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย
   (๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีตรงหรือ 
เกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
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หน้า   ๑๕
เล่ม  ๑๓๐  ตอนพิเศษ  ๑๒๗ ง   ราชกิจจานุเบกษา  ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๖

   (๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอก กรณีท่ีบทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้ถือว่า
เป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 
   (๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีท่ีบทความ 
ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
   (๘) มกีารตพิีมพ์บทความท่ีมรีปูแบบการตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน เป็นรปูแบบเดยีวกันในทุกบทความ  
ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
   ข้อ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓  
แล้ว ให้จัดท�าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที ่
ออกประกาศ
   ข้อ ๕ เพ่ือให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาข้ึนไปเป็นท่ียอมรับตามข้อ ๒ 
จึงก�าหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต ่
วันที่ประกาศ ก.พ.อ. นี้มีผลบังคับใช้  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ก.พ.อ. จะไม่รับรองวารสาร ตามข้อ ๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จาตุรนต์ ฉายแสง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน ก.พ.อ

156    คู่มือก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ระดับอุดมศึกษ� พ.ศ. 2557



เอกสารแนบท้ายประกาศ

  วารสารทางวิชาการทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก�าหนด ได้แก่ วารสารท่ีมชีือ่อยู่ในฐานข้อมลูท่ีเป็น 
ที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 

   ๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
- Academic Search Premier  (http://www.ebsco.com/home) 
 (select ebscohost and then academic search premier) 
- Agricola  (http://agricola.nal.usda.gov) 
- BIOSIS  (http://www.biosis.org) 
- CINAHL  (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
- EiCOMPENDEX  (http://www.ei.org) 
- ERIC  (http://www.eric.ed.gov/) 
- H.W.Wilson  (http://www.ebscohost.com) 
 (select ebscohost and then H.W.Wilson)
- Infotrieve  (http://www.infotrieve.com) 
- Ingenta Connect  (http://www.ingentaconnect.com) 
- INSPEC  (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
- MathSciNet  (http://www.ams.org/mathscinet) 
- MEDLINE/Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)   
- PsycINFO  (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
- Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
- ScienceDirect  (http://www.sciencedirect.com) 
- SciFinder  (https://scifinder.cas.org/) 
- Scopus  (http://www.info.scopus.com) 
- Social Science Research Network   (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
- Web of Knowledge  (http://wokinfo.com) 

   ๒. ฐานข้อมลูระดบัชาต ิได้แก่ ศนูย์ดัชนกีารอ้างองิวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) 
เฉพาะวารสารท่ีมช่ืีออยู่ในกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มท่ี ๒ (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 

 หมายเหตุ  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป
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คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
 ประธานกรรมการ      ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
 รองประธานกรรมการ     เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            (นายสุภัทร จ�าปาทอง)
 กรรมการ         ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล
            ศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
            รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
            รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง
            นายถนอม อินทรก�าเนิด
            นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
            นายพานิช เหล่าศิริรัตน์
            นางวราภรณ์ สีหนาท
 กรรมการและเลขานุการ     รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            (รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร)
 ผู้ช่วยเลขานุการ        นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
            นางสาวนพรัตน์ ประสาทเขตการณ์

คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
 อนุกรรมการที่ปรึกษา     รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            (รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร)
            ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
 ประธานกรรมการ      ศาสตราจารย์วุฒิชัย ธนาพงศธร
 อนุกรรมการ        ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
            ศาสตราจารย์สุวิมล ว่องวาณิช
            ศาสตราจารย์ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
            รองศาสตราจารย์สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
            รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา งามสุทธิ
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร
            นายชูศักดิ์ เตชะวิเศษ
            ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
            (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย)
 เลขานุการ         นางสาวนพรัตน์ ประสาทเขตการณ์
 ผู้ช่วยเลขานุการ       นายเมธัส บรรเทิงสุข
            นางสาวปภาวดี โพธิ์ถวิล
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