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สํานกัประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน 

สรุปเกณฑการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2561 

 

ระดับหลักสตูร มี 6 องคประกอบ จํานวน 14 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

การประกันคุณภาพหลักสูตร ตัวบงชี ้

1. การกํากับมาตรฐาน (มี 1 ตัวบงช้ี)  1.1 การบรหิารจดัการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.  

2.บัณฑิต (มี 2 ตัวบงช้ี) 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คาเฉลี่ย) 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเรจ็การศึกษา (รอยละ) 

3.นิสิต (มี 3 ตัวบงช้ี) 3.1 การรับนิสิต (ระดับ) 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสติ (ระดับ) 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิต (ระดับ) 

4. อาจารย (มี 3 ตัวบงช้ี) 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย (ระดับ) 

4.2 คุณภาพอาจารย (รอยละ) 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย (ระดับ) 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

(มี 4 ตัวบงช้ี) 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ระดับ) 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน(ระดับ) 

5.3 การประเมินผูเรียน (ระดับ) 

5.4 ผลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(รอยละ) 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู (มี 1 ตวับงช้ี) 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ระดบั) 
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สํานกัประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน 

ระดับหลักสตูร มี 6 องคประกอบ จํานวน 14 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
เกณฑพิจารณา 

1. การกํากับมาตรฐาน  

(มี 1 ตัวบงช้ี)  

1.1 การบรหิารจดัการหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกาหนดโดย 

สกอ.  
[ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 กาหนดไวเปน 

“ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอ

ใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และ

ผลเปน “ไมผาน” (คะแนนเปน ศูนย)] 

 

ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร  

- ปริญญาตร ีเกณฑ 7 ขอ (1, 2, 11 และ12) 

- บัณฑิตศึกษา เกณฑ 12 ขอ (1-12) 

ปริญญาตรี เกณฑ 7 ขอ 

1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร เกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรนั้น (ระดับ ป.ตรี) 

2. คุณสมบัติของผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป 

ยอนหลัง(ระดับ ป.ตรี) 

3. อาจารย 2 ใน 5 คน ตองมีประสบการณ ในดานการปฏิบัติการ (โปรดระบุ) (ระดับ ป.ตรี) 

4. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป 

ยอนหลัง รายละเอียด(ระดับ ป.ตรี) 

5. คุณสมบัติของอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ

กันหรือสาขาวิชาที่สอน(ระดับ ป.ตรี) 

6. คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยพิเศษ (ถามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอน ไมนอยกวา 6 ป 

ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมี7. 7 

อาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น (ระดับ ป.ตรี) 

7. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดตองไมเกิน 5ป(จะตองปรับปรุงใหเสร็จ

และอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6) 

ประกาศใชในปที่ 8) (ระดับ ป.ตรี) 

 

บัณฑิตศึกษา เกณฑ 12 ขอ 
1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 3 คนและเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

รายละเอียด (ระดับ ป.โท/ป.เอก)  

2. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่า
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สํานกัประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน 

การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
เกณฑพิจารณา 

ปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 

3 รายการใน 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย  (ระดับ ป.โท/ป.เอก) 

3. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีผลงาน

ทางวิชาการอยางนอย 3 รายการใน 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

(ระดับ ป.โท/ป.เอก) 

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา  

ที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของ

รายวิชาที่สอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการ ใน 5 ปยอนหลัง รายละเอียด(ระดับ ป.โท/ป.เอก) 

5. คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยพิเศษ (ถามี) มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือ

เทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และตองมี

ประสบการณดานการสอน และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการใน 5 ปยอนหลัง มี

ชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น

(ระดับ ป.โท/ป.เอก) 

6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ  

   1) เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นตํ่าปริญญาโท

หรือเทียบเทา  และดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ 

   2) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการใน 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตอง

เปนผลงานวิจัย (ระดับ ป.โท/ป.เอก) 

7. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)  

กรณี เปนอาจารยประจําตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือ

เทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการใน 5 ปยอนหลัง โดยอยาง

นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย หรือ กรณี เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

  1) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

  2) มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ

วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เร่ือง(ป.โท)และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไดรับ
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สํานกัประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน 

การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
เกณฑพิจารณา 

การตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควา

อิสระไมนอยกวา 5 เร่ือง     (ป.เอก)  

   3) หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรูความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณสูงเปนที่ยอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดย

ผานการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ(ถามี)  (ระดับ ป.โท/ป.เอก) 

8. อาจารยผูสอบวิทยานพินธ  

  1) ระดับปริญญาโท   ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม

นอยกวา 3 คน ทั้งนี้ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองไมเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือที่

ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  

  2) ระดับปริญญาเอก ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม

นอยกวา 5 คน ทั้งนี้ ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

9. คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  

   กรณี เปนอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการใน 5 ปยอนหลัง 

โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย  

   หรือ กรณี เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

   1)  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรอง

ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

   2) (ระดับ ป.โท) มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เร่ือง และ(ระดับ ป.เอก)มี

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ

วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 เร่ือง  

   3) หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรูความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณสูงเปนที่ยอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดย

ผานการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

10. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  

   - กรณี แผน ก1 ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
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สํานกัประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน 

การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
เกณฑพิจารณา 

คุณภาพตามประกาศของ กกอ. (ระดับ ป.โท/ป.เอก) 

   - กรณี แผน ก2 ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี

คุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอไดรับ

การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (proceedings) (ระดับ ป.โท) 

   - กรณี แผน ข รายงานการคนควาหรือสวนหนึ่งของการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพร

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได(ระดับ ป.โท) 

11. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอ นักศึกษา 5 คน การคนควาอิสระ อาจารย

คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอ นักศึกษา 15 คน หากเปนที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทใหเทียบสัดสวน 

นิสิตที่ทําวิทยานิพนธ 1 คนเทียบเทากับ นิสิตที่คนควาอิสระ 3 คน  

หากอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการ หรือปริญญาโทและตําแหนงทาง

วิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป 1 คน ตอนักศึกษา 10 คนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 

คนเทียบเทากับ นักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน หากอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนง

ทางวิชาการหรือปริญญาโทและตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป 1 คน ตอ

นักศึกษา 10 คน(ระดับ ป.โท/ป.เอก)  

12. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ป (ระดับ ป.โท/ป.

เอก) 

2.บัณฑิต 

(มี 2 ตัวบงช้ี) 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (คาเฉลี่ย) 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(โดยผูใชบัณฑิต 

/ผูมสีวนไดสวนเสีย) 

สูตรการคํานวณ 

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต                        

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 

 

- จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของ

จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

- ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของ

ผูสําเร็จการศึกษา (รอยละ) 

- ผลบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ  

- ผลงานของนิสิตปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

1. (ระดับ ป.ตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระ

ภายใน 1 ป  

    - กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
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สํานกัประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน 

การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
เกณฑพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 

      ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

2. (ระดับ ป.โท) ผลงานของนิสิตปริญญาโทท่ีตีพิมพหรือเผยแพร กาํหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี ้

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดทาํเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันทีอ่อกประกาศ  

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  

0.60 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2  

0.80 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 

2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน

การทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันทีอ่อกประกาศ 

(ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมที ่1  

1.00 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ

นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556  

- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร  
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สํานกัประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน 

การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
เกณฑพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. (ระดับ ป.เอก) ผลงานของนิสิตปริญญาเอกท่ีตีพิมพหรือเผยแพร กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี ้

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจดัทําเปนประกาศใหทราบเปนการ

ทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวนัที่ออกประกาศ  

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  

0.60 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2  

0.80 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจดัทําเปนประกาศใหทราบเปนการ

ทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวนัที่ออกประกาศ (ซ่ึง

ไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที ่1  

1.00 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ

นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร  
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สํานกัประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน 

การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
เกณฑพิจารณา 

3.นิสิต 

(มี 3 ตัวบงช้ี) 

3.1 การรับนิสิต (ระดับ) - การรับนิสติ  

- การเตรยีมความพรอมกอนเขาศกึษา 

เกณฑการประเมนิ  

ระดับ เกณฑการพิจารณา 

0 - ไมมีระบบ / ไมมีกลไก/ ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุง /ไมมี

ขอมูลหลักฐาน  

1 - มีระบบ มีกลไก  

- ไมมีการนาระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก  

- มีการนาระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนนิงาน  

- มีการประเมนิกระบวนการ  

- ไมมีการปรับปรุง/ไมมีการพัฒนา/ 

3 - มีระบบ มีกลไก  

- มีการนาระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนนิงาน  

- มีการประเมนิกระบวนการ  

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 

4 - มีระบบ มีกลไก  

- มีการนาระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนนิงาน  

- มีการประเมนิกระบวนการ  

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเปนรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก  

- มีการนาระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนนิงาน  

- มีการประเมนิกระบวนการ  

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจ

ประเมนิ สามารถใหเหตุผลอธิบาย การเปนแนวปฏิบัตทิี่ดีไดชัดเจน  
 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสติ (ระดับ) - การควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแกนิสิตในระดับปรญิญาตร ี 

- การควบคุมดูแล การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 

ใชเกณฑการประเมนิเดียวกับขอ 3.1 
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สํานกัประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน 

การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
เกณฑพิจารณา 

และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  

- การพัฒนาศักยภาพนิสติและการเสริมสราง

ทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิต (ระดับ) - อัตราการคงอยูของนิสิต  

- อัตราการสาํเรจ็การศึกษา  

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน

ของนิสิต 

เกณฑการประเมนิ  

ระดับ เกณฑการพิจารณา 

0 - ไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน 

1 - มีการรายงานผลการดําเนินงานในบางเรือ่ง 

2 - มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรือ่งตามคําอธิบายในตัวบงชี ้

3 - มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรือ่งตามคําอธิบายในตัวบงชี ้ 

- มีแนวโนมผลการดาํเนนิงานทีด่ขีึ้นในบางเรื่อง 

4 - มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรือ่งตามคําอธิบายในตัวบงชี ้ 

- มีแนวโนมผลการดาํเนนิงานทีด่ขีึ้นในทกุเรื่อง 

5 - มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรือ่งตามคําอธิบายในตัวบงชี ้ 

- มีแนวโนมผลการดาํเนนิงานที่ดขีึ้นในทกุเรื่อง  

- มีผลการดําเนนิงานทีโ่ดดเดน โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุม

เดียวกนั โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมนิ สามารถ

ใหเหตุผลอธิบาย การเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
 

4. อาจารย 

(มี 3 ตัวบงช้ี) 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 

(ระดับ) 

- การรับและแตงตั้งอาจารยประจาํหลักสตูร  

- การบริหารอาจารย  

- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

ใชเกณฑการประเมนิเดียวกับขอ 3.1 
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สํานกัประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน 

การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
เกณฑพิจารณา 

4.2 คุณภาพอาจารย (รอยละ) 

 

- รอยละอาจารยท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก 

- รอยละอาจารยท่ีมตีําแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานวิชาการของอาจารย 

- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตร

ปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI 

และ SCOPUS ตอจํานวนอาจารยประจํา

หลักสตูร 

1. รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

รอยละ ( 20 ขึ้นไป ป.ตรี/ 60 ขึ้นไป ป.โท และ 100 ป.เอก) 

2. รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวชิาการ กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ     

( 60 ขึ้นไป ป.ตรี/ 80 ขึ้นไป ป.โท และ 100 ป.เอก) 

3. ผลงานวิชาการของอาจารย กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ ( 20 ขึ้นไป ป.

ตรี/ 40 ขึ้นไป ป.โท และ 60 ขึ้นไป ป.เอก) 
เกณฑการประเมนิ  

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวชิาการระดับชาต ิ 

0.40 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวชิาการระดับชาติที่ไมอยู

ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจดัทําเปนประกาศ

ใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่

ออกประกาศ  

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  

0.60 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในวารสาร วิชาการที่

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2  

0.80 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่

ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดทํา

เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน

นับแตวนัทีอ่อกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่1  

1.00  - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
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สํานกัประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน 

การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
เกณฑพิจารณา 

ระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร  

- ผลงานวชิาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว  

- ผลงานวจิัยที่หนวยงานหรอืองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  

- ตําราหรอืหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทางวชิาการแลว  

- ตําราหรอืหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน 

ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ  

 

4. จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน

ฐานขอมูล TCI และ SCOPUS ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  
เกณฑการประเมนิ  

กลุมสาขาวิชา กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = อัตราสวน จาํนวน

บทความที่ไดรับการอางอิง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2.5 ขึ้นไป 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 3.0 ขึ้นไป 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.25 ขึ้นไป 
 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย (ระดับ) - อัตราการคงอยูของอาจารย  

- ความพึงพอใจของอาจารย 

เกณฑการประเมนิ ใชเกณฑการประเมนิเดยีวกับขอ 3.3 

ระดับ เกณฑการพิจารณา 

0 - ไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน 

1 - มีการรายงานผลการดําเนินงานในบางเรือ่ง 

2 - มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรือ่งตามคําอธิบายในตัวบงชี ้

3 - มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรือ่งตามคําอธิบายในตัวบงชี ้ 

- มีแนวโนมผลการดาํเนนิงานทีด่ขีึ้นในบางเรื่อง 

4 - มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรือ่งตามคําอธิบายในตัวบงชี ้ 

- มีแนวโนมผลการดาํเนนิงานทีด่ขีึ้นในทกุเรื่อง 

5 - มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรือ่งตามคําอธิบายในตัวบงชี ้ 
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สํานกัประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน 

การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
เกณฑพิจารณา 

- มีแนวโนมผลการดาํเนนิงานที่ดขีึ้นในทกุเรื่อง  

- มีผลการดําเนนิงานทีโ่ดดเดน โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุม

เดียวกนั โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมนิ สามารถ

ใหเหตุผลอธิบาย การเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
 

5. หลักสูตร การเรียน

การสอน การประเมิน

ผูเรยีน 

(มี 4 ตัวบงช้ี) 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

(ระดับ) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสตูร ขอมูลท่ีใชใน

การพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร  

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม

ความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาน้ันๆ  

- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑติศึกษา 

ใชเกณฑการประเมนิเดียวกับขอ 3.1 

 

 5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

(ระดับ) 

- การพิจารณากําหนดผูสอน  

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา

มคอ.3 และ มคอ.4  

- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และ

การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศกึษา  

- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน  

- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัต ิใน

ระดับปริญญาตร ี 

- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรยีนการ

สอนในระดับปริญญาตร ี 

- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทํา

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการตีพิมพ

ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ใชเกณฑการประเมนิเดียวกับขอ 3.1 

 



13 

สํานกัประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน 

การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
เกณฑพิจารณา 

 5.3 การประเมินผูเรียน (ระดับ) - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

- การตรวจสอบ การประเมินผลการเรียนรูของนิสิต  

- การกํากับ การประเมินการจัดการเรยีนการสอน 

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

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑติศึกษา 

ใชเกณฑการประเมนิเดียวกับขอ 3.1 

 

 5.4 ผลการดาํเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แหงชาติ (รอยละ) 

ผลการดําเนินงานตามหลักสตูร คอื รอยละของ

ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี การดําเนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ  

ท่ีปรากฎในหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดท่ี 7 ขอท่ี 7 

ท่ีตละหลักสตูรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการประเมิน 

- คารอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ กําหนดใหเปนรอยละ=คะแนน  
  - มีการดําเนนิงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานทีร่ะบุไวในแตละป    

มีคาคะแนน = 0 คะแนน 

  - มีการดําเนนิงานรอยละ 80 ของตวับงชีผ้ลการดําเนนิงานที่ระบุไวในแตละป   

มีคาคะแนน = 3.50 คะแนน 

  - มีการดําเนนิงานรอยละ 80.01 – 89.99 ของตวับงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป  

มีคาคะแนน = 4.00 คะแนน 

  - มีการดําเนนิงานรอยละ 90.00 – 94.99 ของตวับงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป  

มีคาคะแนน = 4.50 คะแนน 

  - มีการดําเนนิงานรอยละ 95.00 – 99.99 ของตวับงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป  

มีคาคะแนน = 4.75 คะแนน 

  - มีการดําเนนิงานรอยละ 100 ของตวับงชี้ผลการดําเนินงานทีร่ะบุไวในแตละป              

มีคาคะแนน = 5 คะแนน 
 
สูตรคํานวณ 

จํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทีด่ําเนินการไดจรงิ 
X100 

จํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทีต่องดําเนนิการในปการศึกษานัน้ๆ 
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การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
เกณฑพิจารณา 

6. สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

(มี 1 ตัวบงช้ี) 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ระดบั) - ระบบการดาํเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน 

โดยมสีวนรวมของอาจารยประจําหลักสตูรเพ่ือให

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมตอการจดัการเรียนการสอน  

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ

พึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ใชเกณฑการประเมนิเดียวกับขอ 3.1 

ระดับ เกณฑการพิจารณา 

0 - ไมมีระบบ / ไมมีกลไก/ ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุง /ไมมี

ขอมูลหลักฐาน  

1 - มีระบบ มีกลไก  

- ไมมีการนาระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก  

- มีการนาระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนนิงาน  

- มีการประเมนิกระบวนการ  

- ไมมีการปรับปรุง/ไมมีการพัฒนา/ 

3 - มีระบบ มีกลไก  

- มีการนาระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนนิงาน  

- มีการประเมนิกระบวนการ  

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 

4 - มีระบบ มีกลไก  

- มีการนาระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนนิงาน  

- มีการประเมนิกระบวนการ  

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเปนรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก  

- มีการนาระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดําเนนิงาน  

- มีการประเมนิกระบวนการ  

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจ

ประเมนิ สามารถใหเหตุผลอธิบาย การเปนแนวปฏิบัตทิี่ดีไดชัดเจน  
 

 


