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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2558

(ระดับหลักสูตร)
สานักงานมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557-2561)
เพื่อ ให้ก ารประกั น คุ ณภาพการศึก ษาเกิด ประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
การวางแผน (Plan) = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนาผล
การประเมินปีก่อนหน้านีม้ าใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม (กรณีใช้
ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน)
การดาเนินงานและเก็บข้อมู ล (Do) = ดาเนินงานและเก็บ ข้อมูลบันทึกผลการดาเนินงาน
ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1-เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม-กรกฎาคม ปีถัดไป)
การประเมินคุณภาพ (Check/study) = ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป
การเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) = วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผล
การประเมิ น โดยคณะกรรมการบริ ห ารระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ และระดั บ สถาบั น โดยน า
ข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการ
ดาเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ) มาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และเสนอตั้ง
งบประมาณปีถัดไป หรือจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็
ได้
วิธีการประกันคุณภาพภายใน กาหนดไว้ดังนี้
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษาใหม่
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชีท้ ี่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทารายงานประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่านาผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA online และยืนยันผลการ
ประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว
6. สถาบันนาผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทารายงาน
การประเมินตนเองระดับสถาบัน
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร คณะวิชา พร้อมนาผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปี
การศึกษาถัดไป

3

8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุ ณ ภาพภายในที่ ส ถาบั น แต่ ง ตั้ ง (รวมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะของสภาสถาบั น ) มาวางแผนปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงาน แผนปฏิบัติการประจาปี และแผนกลยุทธ์
9. ส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online
ภายใน 120 วัน นับจากสิน้ ปีการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
ทุกปีการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคระ และระดับสถาบัน ตามลาดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและส่งผลการประเมินให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 1 ชุดอาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน
เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลัก สูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรที่กาหนดไว้ ดังนี้
 ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนอย่ า งน้ อ ย 3 คน โดยเกิ น กว่ า กึ่ ง หนึ่ ง เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกสถาบันและอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการ
ประเมิน
 ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขนึ้ ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของระดับ
การศึกษาปริญญาตรี เป็นดังนี้
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ขนึ้ ไป
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นิยามศัพท์
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่
มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรูม้ ี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ท่ฝี ังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสั ญ ชาติญ าณของแต่ล ะบุค คลในการท าความเข้าใจสิ่งต่าง เป็นความรู้ที่ไ ม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรูแ้ บบนามธรรม
2. ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดย
ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็ นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่า เป็นความรู้
แบบรูปธรรม
การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่
1. การกาหนดความรูห้ ลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
2. การเสาะหาความรูท้ ี่ตอ้ งการ
3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
4. การประยุกต์ใช้ความรูใ้ นกิจการงานของตน
5. การนาประสบการณ์จากการท างาน และการประยุ ก ต์ใ ช้ความรู้มาแลกเปลี่ย น
เรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
6. การจดบันทึก “ขุมความรู้” และแก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรูท้ ี่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึน้
โดยที่การดาเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนือ้ เดียวกัน ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่
ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก
อยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และ
อยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจานวน
หนึ่งทาร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทาโดยคนเดียว
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ใน
ลักษณะของรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับ
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ระดั บ คณะ และต้ อ งเป็ น ผลงานที่ ผ่ า นการกลั่ น กรอง (Peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย
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การเที ย บเคี ย งผลการด าเนิ น งาน (Benchmarking) หมายถึ ง วิ ธี ก ารในการวั ด และ
เปรี ย บเที ย บผลผลิ ต บริ ก ารและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ กั บ องค์ ก รที่ ส ามารถท าได้ ดี ก ว่ า เพื่ อ น าผลการ
เปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุง่ ความเป็นเลิศทางธุรกิจ
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ
การจัดสรร ทรัพยากรการปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญของ
สถาบัน (organization – wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผล
การดาเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือ ระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุก
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่ม
อาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับ รวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่ง
เผยแพร่ ไม่จาเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมิน
บทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย
3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
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การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ หมายถึ ง การน าเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศและรวมกันแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นาเสนอให้กองบรรณาธิการ
หรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการ
ตีพมิ พ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือการ
เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวั ตกรรม โดยมีก ารศึก ษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เ หมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนว
ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการ
บุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัด
กลุ่ มศิ ล ปะของอาเซี ย น งานสร้ างสรรค์ ท างศิ ล ปะ ได้แ ก่ (1) ทัศ นศิ ลป์ (Visual Art) ประกอบด้ ว ย
ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและ
งานออกแบบประเภทอื่ น ๆ (2) ศิ ล ปะการแสดง (Performance Art) ประกอบด้ ว ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์
นาฏยศิ ล ป์ รวมทั้ ง การแสดงรู ป แบบต่ า งๆ และ (3) วรรณศิ ล ป์ (Literature) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยบท
ประพันธ์และกวีนพิ นธ์รูปแบบต่างๆ
แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบั ติที่ทาให้สถาบันประสบความสาเร็จ
หรื อ สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ตามเป้ า หมาย เป็ น ที่ ย อมรั บ ในวงวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ นั้ น ๆ มี ห ลั ก ฐานของ
ความส าเร็จ ปรากฏชั ด เจน โดยมีก ารสรุ ป วิ ธีป ฏิบัติ หรือ ขั้น ตอนการปฏิ บัติ ตลอดจนความรู้ และ
ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้
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ประสบการณ์ด้านการทาวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทาวิจัยเป็นผลสาเร็จมาแล้ว
โดยมี ห ลั ก ฐานเป็ น ผลงานที่ น าเสนอในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มีร ายงานการประชุ ม (Proceeding) ที่ มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งนาเสนอแหล่งทุน
วิจัยหรือนาเสนอผูว้ ่าจ้างในการทาวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับ
งานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจา
หลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน ไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้
การรายงานผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์ใ ห้รายงานในลัก ษณะของการเขีย นบรรณานุก รม หรือ การเขีย น
เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิม พ์
เผยแพร่ผลงาน
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับ ชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลงานที่ไ ด้ รับ การตี พิม พ์ ในวารสารวิ ชาการระดั บ นานาชาติ หมายถึ ง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com)
หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Scicnce Citation Index,
Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม
ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กาหนด
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผล
การวิเ คราะห์จุด แข็ง จุด อ่อน โอกาสและภั ย คุก คาม กลยุ ท ธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุก
ภารกิจของสถาบันซึ่งต้อง มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเห้าหมายของตัว
บ่งชี้เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามกลยุทธ์โดยสถาบันนาแผนกลยุทธ์มาจัดทาแผน
ดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนกลยุท ธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่ม าและใช้ไ ปของทรัพ ยากรทาง
การเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้อง
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จัดหาสาหรับการดาเนิน งานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็น
เงินทุนที่ตอ้ งการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการ
ให้ก ลยุ ท ธ์ นั้นบังเกิ ด ผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เ ห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่า
สามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือ
สถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า
รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
หลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการในปีนนั้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณในการดาเนินการรายละเอียดและทรั พยากรที่ต้อง
ใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
พหุวทิ ยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การ
ใช้องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจั ย
และสังเคราะห์ขึน้ เป็นองค์ความรูใ้ หม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขนึ้
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นาเอาความรู้หลายศาสตร์
หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั้งผู้เรียน
สามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรูเ้ ป็นศาสตร์ใหม่ขนึ้ หรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขนึ้
ตัวอย่าง หลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรม+แพทย์ศาสตร์)
ภู มิ ศ าสตร์ ส ารสนเทศ (ภู มิ ศ าสตร์ +เทคโนโลยี ส ารสนเทศ) วิ ศ วกรรมนาโน (วิ ศ วกรรมศาสตร์ +
วิทยาศาสตร์+เคมี)
ตัวอย่าง หลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวทิ ยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)
พิ ช ญพิ จ ารณ์ (Peer review) หมายถึ ง การตรวจเยี่ ย มโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่ ง สามารถให้ ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะเชิ ง พั ฒ นาแก่
สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา
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ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่า ต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจั ย
นาเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตาแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับ
ศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field
of Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554
หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ารระดั บ ชาติ หมายถึ ง หน่ ว ยงานภายนอกสถาบั น ระดั บ กรมหรื อ
เทีย บเท่าขึ้นไป (เช่น ระดั บ จังหวั ด ) หรือรัฐ วิสาหกิจ หรือองค์ก ารมหาชน หรือบริษัท มหาชนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดั บชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม
สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ธรรมที่ ใ ช้ใ นการบริห ารงานนี้มี ค วามหมายอย่ า งกว้ า งขวาง กล่ า วคือ หาได้ มี
ความหมายเพียงหลัก ธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความ
ถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผน การปฏิบัติราชการตามที่ได้รั บงบประมาณมาดาเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียง
กั บ ส่ว นราชการหรื อหน่ ว ยงานที่ มีภารกิจ คล้า ยคลึง กั นและมี ผลการปฏิบัติ งานในระดับ ชั้นน าของ
ประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และ
เป้า ประสงค์ที่ ชัด เจนมีก ระบวนการปฏิ บัติง านและระบบงานที่เ ป็นมาตรฐานรวมถึ งมี ก ารติด ตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
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2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริการจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ท รัพ ยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เ กิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้สว่ นเสียทุกกลุ่ม
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่น ความไว้ใ จ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่มคี วามหลากหลาย และมีความแตกต่าง
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังต่อ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้ าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญ หาหรือ ประเด็ นที่ ส าคั ญ ที่เ กี่ ย วข้อ ง ร่ วมคิด แนวทาง ร่วมกั นแก้ ไ ขปั ญ หา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุน้ ส่วนการพัฒนา
7. หลั ก การกระจายอ านาจ (Decentrlization) คือ การถ่า ยโอนอานาจการตัด สินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการ ส่วนกลาง ให้แก่หน่วยงานปกครองอื่นๆ (ราชการบริการส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชน ดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและการ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผูร้ ับบริการและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการ
ดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับการบริการอย่างเท่า
เทีย มกั นโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางการหรือสุ ขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มคนที่
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ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อขัดค้านที่ยึดติด
ไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญโดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
อาจารย์ หมายถึ ง คณาจารย์ ซึ่งจะมีตาแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักด้านการสอนและการ
วิจัยและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรทีเปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลา
ท าการ) (ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐาน หลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
สาหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญา
จ้างที่มกี ารระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่
ภาระงานให้ ชั ด เจนไม่ น้ อ ยกว่ า หน้ า ที่ ข องอาจารย์ ป ระจ า ตามที่ ก าหนดตามป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทางานสาหรับอาจารย์ที่บรรจุ
ใหม่ในปีที่ประเมิน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
อาจารย์ป ระจาหลัก สูต ร หมายถึง อาจารย์ประจาเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ใ นการบริหาร
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดาเนินงานตามหลักสูตร และ
ปฏิบัติง านประจาหลั ก สู ตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึก ษาตามหลัก สูต รนั้น มีคุณ วุฒิตรงหรื อ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คนและทุกคนเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรใน
เวลาเดียวกันไม่ไ ด้ ยกเว้นอาจารย์ประจาหลัก สูตรระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชา
เดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในหลักสูตร พหุวิทยาการได้อีกหนึ่งหลักสูตรโดยต้องเป็น
หลั ก สู ตรที่ตรงหรือสั มพั นธ์ กั บ หลั ก สู ตรที่ไ ด้ป ระจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรได้มากที่สุด เพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น
หากมีก ารเปลี่ยนแปลงอาจารย์ป ระจาหลัก สูตร ขอให้นาเสนอโดยดาเนินเช่นเดียวกั บการ
นาเสนอหลั ก สู ตรปรั บ ปรุง เล็ ก น้ อ ย โดยน าเสนอต่ อสภาสถาบั น เพื่ อพิ จารณาอนุมั ติห รือ ให้ ความ
เห็นชอบและเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต

3. นักศึกษา

ตัวบ่งชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จ
การศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย์

ประเด็นพิจารณา
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ
ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (โดยผูใ้ ช้บัณฑิต/ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย)
ปริญญาตรี บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
- ระบบการรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
- การควบคุมการดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร
- อัตราการสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
- การรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒปิ ริญญาเอก

13
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

5.3 การประเมินผู้เรียน

ประเด็นพิจารณา
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา
นัน้ ๆ
- การพิจารณาอนุมัตหิ ัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพิจารณากาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และมคอ. 4
- การแต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- การกากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ ในระดับปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ และ
การตีพมิ พ์มผี ลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้
5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา
- การประเมินวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสว่ นร่วมของอาจารย์
ประจาหลักสูตรเพื่อให้มสี ิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและความ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
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องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักสาคัญประการหนึ่งคือ การพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับ อุดมศึกษา โดยได้จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มคี วามทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ตรระดั บ ต่า งๆ มาอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งปัจจุบั นได้มีป ระกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ.2548 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของเกณฑ์ ก ารรั บ รองวิ ท ยฐานะและมาตรฐานการศึ ก ษา โดยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ปิ ด
ดาเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 เป็นหลักใน
การพัฒนาหลักสูตรและดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว
ในการควบคุมกากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2548 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดั บปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4
ประเด็ น และหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จะพิ จ ารณาตามเกณฑ์ ดั ง กล่ า ว 12 ประเด็ น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

ตรี
ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1
หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนัน้

2. คุณสมบัตขิ องอาจารย์ประจาหลักสูตร

คุณวุฒริ ะดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน
ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัต/ิ ให้
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานปีที่ 6
หมายเหตุ : สาหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7
หรือหลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8)
ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 ต้องดาเนินการทุกตัว

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

4. การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หมายเหตุ
- อาจารย์ประจาสามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็น
หลักสูตรพหุวทิ ยาการ ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็น
หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจาอยู่แล้ว
- กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ
กาหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวนไม่น้อยกว่า
3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมี
คุณวุฒคิ รอบคลุมแขนงวิชา/กลุม่ วิชาที่เปิดสอน

ตัวบ่งชี้ TQF
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ
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ตรี

หมายเหตุ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้มคี รบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
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ตรี

หมายเหตุ
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชพี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีตอ่ คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.00
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00

ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กาหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น
ศูนย์)
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
2. หนังสือนาที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนาส่ง สกอ.หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ใ นวิ ช าการและวิ ช าชี พ มี คุ ณ ลั ก ษณะตามหลั ก สู ต รที่ ก าหนด บั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
สกอ.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกากับและส่งเสริมการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้
จัดทามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกั บการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุง่ เน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่ง
เป็ น การประกั น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ แ ต่ ล ะคุ ณ วุ ฒิ แ ละสื่ อ สารให้ สั ง คม ชุ ม ชน รวมทั้ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร
คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทา และคุณภาพผลงานวิจัย
ของนั ก ศึ ก ษาและผลส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษานั้ น ๆ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต จะ
พิจารณาได้จากตัวบ่งชีด้ ังต่อไปนี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผูส้ าเร็จการศึกษา
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education : TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการเทคโนโลยีสารสนเทศตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตในมุมมองของผูใ้ ช้บัณฑิต
เกณฑ์การประเมิน
ใช้คา่ เฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

ข้อมูลประกอบ
จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใ้ ช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขา
นั้นๆ ที่ไ ด้งานท าหรือมีกิ จการขงตนเองที่มีรายได้ป ระจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับ จากวันที่สาเร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นการนับการมีงานทากรณีการทางาน
สุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้การคานวณร้อยละของผู้
มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คานวณเฉพาะผู้ที่
เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคานวณ
1. คานวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตามสูตร
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ

× 100

*** การคานวณค่าร้อยละนีไ้ ม่นาบัณฑิตที่ศกึ ษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มี
งานทาแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน มาพิจารณา
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ = ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี × 5
100
หมายเหตุ : จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ความสาเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้ าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้อง
เป็นระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จ
การศึกษา และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และสาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชา
หลัก (core subject) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
(information, media, and technology skills)
ทักษะสาคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมาก คือ
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้ แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical
thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (creativity and innovation) (3) การ
สื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration)
2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills)
ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ ICT (ICT
literacy)
3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว
และยืดหยุ่น (flexibility and adaptability) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and
self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความ
รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้นาและ
รับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility)
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มดาเนินการตั้งแต่ระบบการรับ
นัก ศึก ษา การส่ งเสริ มและพั ฒนานัก ศึ ก ษา และผลลัพ ธ์ที่เ กิดขึ้น กั บ นั ก ศึก ษาภายใต้ก ระบวนการ
ดาเนินการดังกล่าว จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชีด้ ังต่อไปนี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึก ษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสาเร็จ แต่ละ
หลั ก สู ตรจะมีแนวคิด ปรั ชญาในการออกแบบหลั ก สูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมี ก ารก าหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมี
ความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ใน
การคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและ
จิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชีน้ ี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
การรับนักศึกษา
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในการประเมิ น เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า อยู่ ใ นระดั บ คะแนนใด ให้ พิ จ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้ได้นักศึกษาที่มคี วามพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไม่มรี ะบบ
- ไม่มกี ลไก
- ไม่มแี นวคิดใน
การกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไม่มขี ้อมูล
หลักฐาน

1
- มีระบบ
- มีกลไก
- ไม่มกี ารนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

2
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน

3
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน

4
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน

5
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไม่มกี ารปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
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- มีผลจากการ
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน ปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
เป็นรูปธรรม
รูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยนื ยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัตทิ ี่ดไี ด้ชัดเจน

แนวทางในการประเมิน
การรับนักศึกษา
1 การกาหนดเป้าหมายจานวนรับนักศึกษาคานึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจาที่มอี ยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)
2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่กาหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พนื้ ฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ คุณสมบัตเิ ฉพาะอื่นๆ ฯลฯ)
3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความ
เหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน
4 นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัตแิ ละศักยภาพในการเรียนจนสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตร มีคุณสมบัตขิ ั้นต้นทางความรู้พนื้ ฐานหรือประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี
ความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ
5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข
นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัตคิ รบผ่านเกณฑ์ขนั้ ต่า
เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสาเร็จการศึกษา
6 การกาหนดคุณสมบัตใิ นการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัตขิ องการรับเข้า
ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติพ้ืนฐานที่
นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย
7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษาทีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มศี ักยภาพในการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
(พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร)
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรีย นแก่ นัก ศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับ อุดมศึก ษาได้อย่างมีความสุข
อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจ กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มี
จิตสานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญา
ตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือ การบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถสาเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่สง่ เสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชีน้ ี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
ในการประเมิ น เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า อยู่ ใ นระดั บ คะแนนใด ให้ พิ จ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ในอนาคต
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไม่มรี ะบบ
- ไม่มกี ลไก
- ไม่มแี นวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไม่มขี ้อมูล
หลักฐาน

1
- มีระบบ
- มีกลไก
- ไม่มกี ารนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

2
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไม่มกี าร

3

5
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก - มีการนาระบบ
- มีการนาระบบ
ไปสู่การปฏิบัติ/
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ กลไกไปสู่การ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/

4

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
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0

1

2
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

3
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

5
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
- มีมผี ลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดโี ดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยนื ยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัตทิ ี่ดไี ด้
ชัดเจน

แนวทางในการประเมิน
การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกากับให้จานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)
3 การแนะนาการลงทะเบียนเรียนโดยคานึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา
4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพือ่ การพัฒนา
นักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน)
5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ
6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือ
สาเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ)
7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
8 บัณฑิตศึกษาการกาหนดเวลาให้คาปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คาปรึกษาการทา
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
1 สถาบันจัดหางบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม
2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา
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3
4
5
6
7
8
9

การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง
(civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT literacy,
scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills
การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอสิ ระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน
การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจากัด
หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พเิ ศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลได้รับการพัฒนาให้ได้สาระความรู้
ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มีVisiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้
ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพควรทาให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
การคงอยู่
การสาเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไม่มกี าร
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

1
- มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานใน
บางเรื่อง

2
- มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัว
บ่งชี้

3
- มีการรายงานผล
การดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัว
บ่งชี้

4
- มีการรายงานผล
การดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัวบ่งชี้

5
- มีการรายงานผล
การดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัวบ่งชี้

- มีแนวโน้มผลการ - มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดขี นึ้ ใน ดาเนินงานที่ดขี นึ้ ใน
บางเรื่อง
ทุกเรือ่ ง

- มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดขี ึน้ ใน
ทุกเรื่อง
- มีผลการ
ดาเนินงานที่โดดเด่น
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนัน้ ใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยนื ยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
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เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการ
ดาเนินงานที่โดดเด่น
อย่างแท้จริง

แนวทางในการประเมิน
1
2
3
4

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร
อัตราการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
อาจารย์เ ป็ นปัจจัย ป้อ นที่ส าคั ญ ของการผลิต บัณฑิต ผู้เ กี่ย วข้องต้อ งมีก ารออกแบบระบบ
ประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความ
รักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว และ
กิ จ กรรมการด าเนิ น งาน ตลอดจนการก ากั บ ดู แล และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ การวางระบบประกั น
คุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก าหนดโดยส านั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา และมี
พัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้ว ยการวางแผนและการลงทุ นงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตราก าลัง
อาจารย์มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจานวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อน
จากวุ ฒิก ารศึก ษา ต าแหน่ งทางวิช าการ และความก้า วหน้า ในการผลิต ผลงานทางวิช าการอย่ า ง
ต่อเนื่อง
องค์ ป ระกอบด้ า นอาจารย์ เริ่ ม ด าเนิ น การตั้ ง แต่ ก ารบริ ห ารและพั ฒ นาอาจารย์ คุ ณ ภาพ
อาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชีด้ ังต่อไปนี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริหารและพั ฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับ อาจารย์ใ หม่ ต้องก าหนดเกณฑ์
คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไก
การคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกาหนด
นโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดาเนินงาน
ตลอดจนการกากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชีน้ ี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระบบการบริหารอาจารย์
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ในการประเมิน เพื่ อให้ ท ราบว่ า อยู่ ใ นระดับ คะแนนใด ให้ พิ จารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลั ก สู ตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบั ติเ หมาะสมทั้งในด้านวุฒิก ารศึก ษาและ
ตาแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการ
เพิ่มพูนความรูค้ วามสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไม่มรี ะบบ
- ไม่มกี ลไก
- ไม่มแี นวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไม่มขี ้อมูล
หลักฐาน

1
- มีระบบ
- มีกลไก
- ไม่มกี ารนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน

2
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไม่มกี าร

3
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน

4
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/

5
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
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0

1

2
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
4
พัฒนากระบวนการ พัฒนา
จากผลการประเมิน กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
- มีการเรียนรู้/
การจัดการความรู้
ในกระบวนการ
ดาเนินงาน

5
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
- มีการเรียนรู้/
การจัดการ
ความรู้ใน
กระบวนการ
ดาเนินงาน
- มีแนวทาง
ปฏิบัตทิ ี่ดโี ดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยนื ยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้
เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิติ
ที่ดไี ด้ชัดเจน

แนวทางในการประเมิน
ระบบการรับอาจารย์ใหม่
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่
เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทางานตามความ
ชานาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีวฒ
ุ กิ ารศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ในจานวนที่มีต่ากว่าตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ระบบการบริหารอาจารย์
1 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มคี ุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการตาม
เป้าหมายที่กาหนด
2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังด้าน
อาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยการมี
ส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจาคณะ)
3 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกาลังคนที่มปี ระสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน
ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตรากาลัง แผนการสรรหา
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และรับอาจารย์ใหม่ แผนธารงรักษา แผนการหาตาแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตาม
บริบท
4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกาหนด สถาบันต้องมีวธิ ีการ
บริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจากัดอย่างเป็นระบบ
5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์สว่ นเกิน กรณีมอี าจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุล
กับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสีย่ ง ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา
6 การกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างชัดเจน
7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
8 ระบบการกาหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน
11 ระบบการยกย่องและธารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
1 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มคี ุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพทีส่ ูงขึน้ เพื่อส่งผลต่อ
คุณภาพของบัณฑิต
3 การควบคุม กากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างทั้งในและระหว่างหลักสูตร
5 การส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจานวนอาจารย์ที่มีการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน)
6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนาผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความรูค้ วามสามารถด้านการสอนของ
อาจารย์
7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สอู่ าจารย์ในสาขา/หลักสูตร
8 บัณฑิตศึกษา ให้ความสาคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัตทิ ี่สูงกว่ากาลังคนในหลักสูตร
ปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัตขิ องอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้
ความสามารถด้านการสอน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพั ฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ใ นหลัก สู ตรมีคุณสมบัติที่เ หมาะสมและ
เพียงพอโดยทาให้อาจารย์มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการและความก้าวหน้าใน
การผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชีน้ ีจ้ ะประกอบด้วย
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาถื อ เป็ น การศึ ก ษาระดั บ สู ง สุ ด ที่ ต้ อ งการบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต
ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น หลักสูตรจึงควร
มีอาจารย์ที่มรี ะดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสม
กับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ
เกณฑ์การประเมิน
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
ร้อยละ 20 ขึน้ ไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มวี ุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

× 100
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2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก

× 100

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ได้คะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกพิ จ ารณาจากระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด้ รั บ หรื อ เที ย บเท่ า ตามหลั ก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึก ษาธิ การ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับ
กรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารง
ตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง
0-5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ ไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

× 100
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2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
× 100
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่ได้คะแนนเต็ม 5

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ประจาได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ
แสดงให้เ ห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มกี ารเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ
ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดั บ ชาติ หรือระดั บนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือ
หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวธิ ีการคิดดังนี้
สูตรคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

× 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

เกณฑ์การประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึน้ ไป

× 5
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กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40

0.60
0.80

1.00

ระดับคุณภาพ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการทีไ่ ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานได้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบถายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยูใ่ น Beall’s list) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือทีไ่ ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผา่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามา
ขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

** การส่งบทความเพื่อพิจารณาคิดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพมิ พ์แล้ว การตีพมิ พ์ตอ้ งเป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

หมายเหตุ : ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพ ต้องนาไปสู่การมีอัตรากาลังอาจารย์ให้มีจานวนเหมาะสมกับจานวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตร
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชีน้ ี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
การคงอยู่ของอาจารย์
ความพึงพอใจของอาจารย์
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไม่มกี าร
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

1
- มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานใน
บางเรื่อง

2
- มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัว
บ่งชี้

3
- มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัว
บ่งชี้
- มีแนวโน้มผล
การดาเนินงานที่
ดีข้นึ ในบางเรื่อง

4
- มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัว
บ่งชี้
- มีแนวโน้มผล
การดาเนินงานที่
ดีข้นึ ในทุกเรื่อง

5
- มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัว
บ่งชี้
- มีแนวโน้มผล
การดาเนินงานที่
ดีข้นึ ในทุกเรื่อง
- มีผลการ
ดาเนินงานที่โดด
เด่น เทียบเคียง
กับหลักสูตรนัน้
ในสถาบันกลุ่ม
เดียวกันโดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยนื ยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน

40
สามารถให้
เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการ
ดาเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง

แนวทางในการประเมิน
ผลทีเ่ กิดขึ้นกับอาจารย์
1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
3 จานวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึก ษา และมีก ารปรับ ปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกากับ การบริหาร
จัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมี
บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่สาคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวาง
ระบบผู้ส อนและกระบวนการเรีย นการสอน (3) การประเมินผู้เ รีย น ระบบประกั นคุณภาพในดาร
ด าเนิ น การหลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ย หลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผู้ เ รี ย นเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดตัวบ่งชี้ใน
การประเมินต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคล
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมี คุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานัก ศึก ษาให้เต็ม
ศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนีพ้ ิจารณาได้จากตัวบ่งชีด้ ังต่อไปนี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
แม้ ทุ ก หลั ก สู ต รที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาเปิ ด ให้ บ ริ ก ารต้ อ งผ่ า นการรั บ รองจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุกๆ 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบในการ
ควบคุ ม ก ากั บ การจัด ท ารายวิ ชาต่า งๆ ให้ มี เ นื้ อ หาทัน สมัย ก้ า วทั นความก้า วหน้ าทางวิ ท ยาการที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้น
นักศึกษาเป็นสาคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
ในการประเมิน เพื่ อให้ ท ราบว่ า อยู่ ใ นระดับ คะแนนใด ให้ พิ จารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความต้องการของประเทศ
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไม่มรี ะบบ
- ไม่มกี ลไก
- ไม่มแี นวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไม่มขี ้อมูล
หลักฐาน

1
- มีระบบ
- มีกลไก
- ไม่มกี ารนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

2
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไม่มกี าร
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

3

5
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก - มีการนาระบบ
- มีการนาระบบ
ไปสู่การปฏิบัติ/
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ กลไกไปสู่การ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
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0

1

2

3

4
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

5
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดโี ดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยนื ยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัตทิ ี่ดไี ด้
ชัดเจน

แนวทางในการประเมิน
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1 หลักสูตรมีการกาหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัตทิ ี่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่าน
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้
เรียน
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
4 คาอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกว้างขวาง
ครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่าง
วิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้
5 เนื้อหาที่กาหนดในรายวิชาไม่มคี วามซ้าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร
6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดในรายวิชาและหลักสูตร
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กาหนดในคาอธิบายรายวิชาครบถ้วน
8 การเปิดรายวิชาทีสาดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอือ้ ให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสาเร็จได้ทันตามเวลาที่กาหนดในหลักสูตร
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกล มีการควบคุมให้นกั ศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรูแ้ ละทฤษฎี การปฏิบัตใิ นเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชา
การศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสูโ่ ลกแห่งการดารงชีวิต
13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสาคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่กาหนด
ในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
หลั ก สู ตรต้ องให้ค วามส าคั ญ กั บ การวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคานึง ถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้
สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้ รู้
จริง
กระบวนการเรียนการสอนสาหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทัก ษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการทางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทาให้นักศึกษาเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาและในสถานที่ ใ ดก็ ไ ด้ ผู้ ส อนมีห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ อ านวยความสะดวกให้เ กิ ด การเรี ย นรู้ และ
สนับสนุนการเรียนรู้
ในการรายงานการดาเนินการตามตัวบ่งชีน้ ี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้
การกาหนดผู้สอน
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4)
การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรีย นการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ การวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การควบคุ ม หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
การแต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มคี วามเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการ
ตีพมิ พ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมิน เพื่ อให้ ท ราบว่ า อยู่ ใ นระดับ คะแนนใด ให้ พิ จารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสอนงความแตกต่างของผู้เรียน การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย
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เกณฑ์การประเมิน
0
- ไม่มรี ะบบ
- ไม่มกี ลไก
- ไม่มแี นวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไม่มขี ้อมูล
หลักฐาน

1
- มีระบบ
- มีกลไก
- ไม่มกี ารนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

2
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไม่มกี าร
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

3

5
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก - มีการนาระบบ
- มีการนาระบบ
ไปสู่การปฏิบัติ/
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ กลไกไปสู่การ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดโี ดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยนื ยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายเป็นแนว
ปฏิบัตทิ ี่ดไี ด้ชัดเจน

แนวทางในการประเมิน
การวางระบบผู้สอน
1 ผู้สอนมีคุณสมบัตเิ หมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (คานึงถึงสาขาวิชา
ประสบการณ์ทางาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)
2 หลักสูตรกาหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชานาญหลากหลาย เพื่อให้มโี อกาสได้รับการ
พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาควรได้
เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา)
3 มีการกากับมาตรฐานการทาประมวลการสอน (มคอ.3 และมคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา
กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม
4 การกากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทาประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) ทุกรายวิชาแจก
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นักศึกษา และมีการกากับให้ดาเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา
5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน
6 หากมีการกาหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คาแนะนา และการปรับปรุงพัฒนาให้มี
ความสามารถในการปฏิบัตงิ านช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม
กระบวนการเรียนการสอน
1 การควบคุมการจัดการเรียนสอนในวิชาที่มหี ลายกลุม่ เรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วธิ ีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก/
ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ)
4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรูพ้ ้ืนฐานที่จาเป็นต้องมีก่อนเข้า
โปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ)
5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การทางาน/
การประกอบอาชีพ
6 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด
ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การเสริมสร้างการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีส่อื สาร (เครือข่ายสังคม online learning)
7 การเตรียมความพร้อมด้านการทางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทา/การเผยแพร่
ผลงาน)
8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน
9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
10 การใช้ส่อื เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรูและทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น online learning
11 การส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจานวนอาจารย์ที่มีการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน)
12 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนาผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ
อาจารย์
13 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สอู่ าจารย์ในสาขา/หลักสูตร
14 การควบคุมกากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
15 การนากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
16 การนากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
17 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา
18 การแต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี)
19 ระบบการกากับติดตามความก้าวหน้าในการทาโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)
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20
21

มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมี่สว่ นร่วมของสถานศึกษา
และสถานประกอบการ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การประเมินนัก ศึก ษามีจุด มุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนัก ศึก ษาเพื่อให้ข้อมู ล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้ สอน และนาไปสู่การพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทาให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น
และมี ก ารน าผลการประเมิ น ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาวิ ธี ก ารเรี ย นของตนเองใหม่ จนเกิ ด การเรี ย นรู้
(assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการ
หลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควร
ส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมิน
ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ
และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกากับให้มกี ารประเมินตามสภาพจริง
(authentic
assessment) มี ก ารใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น ที่ ห ลากหลาย ให้ ผ ลการประเมิ น ที่ ส ะท้ อ น
ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ
(feedback) ที่ทาให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมิ นที่
สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชีน้ ี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.
6 และ มคอ.7)
ในการประเมิน เพื่ อให้ ท ราบว่ า อยู่ ใ นระดับ คะแนนใด ให้ พิ จารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้
ผูส้ อนและผูเ้ รียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
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เกณฑ์การประเมิน
0
- ไม่มรี ะบบ
- ไม่มกี ลไก
- ไม่มแี นวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไม่มขี ้อมูล
หลักฐาน

1
- มีระบบ
- มีกลไก
- ไม่มกี ารนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

2
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไม่มกี าร
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

3

5
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก - มีการนาระบบ
- มีการนาระบบ
ไปสู่การปฏิบัติ/
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ กลไกไปสู่การ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดโี ดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยนื ยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัตทิ ี่ดไี ด้
ชัดเจน

แนวทางในการประเมิน
1
2
3

4
5

การกาหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม
น้าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ)
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัตงิ าน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัตงิ านจริงใน
การประกอบอาชีพ)
การกากับให้มกี ารพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้
การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์

51

6
7

8
9

ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัด
ความรู้และการคิดขัน้ สูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความในการปฏิบัตงิ านได้จริงในโลกแห่งการทางาน)
การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
การตัดเกรดและแจ้งให้นกั ศึกษารับรู้ชัดเจน (กาหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับ
เกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนทีใ่ ช้ในการตัด
เกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)
การส่งเสริมการสอน exit exam ตามมาตรฐาน TQF
การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการด าเนิ น งานของหลั ก สู ต ร หมายถึ ง ร้ อ ยละของผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ก าร
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7
ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดาเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตรจะเป็นผู้รายงาน
ผลการดาเนินงานประจาปีในแบบรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
เกณฑ์การประเมิน
มีการดาเนินงานน้อยกว่ าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 0
มีก ารด าเนิ นงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไ ว้ ใ นแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 3.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่ า
คะแนนเท่ากับ 4.00
มีการดาเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.75
มีก ารดาเนินงานร้อยละ 100 ของตั วบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไ ว้ใ นแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 5
แนวทางในการประเมิน
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
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5
6
7
8
9
10
11
12

และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในการดาเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทาวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน
ห้องสมุด การบริก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศ คอมพิ วเตอร์ Wifi และอื่ นๆ รวมทั้ง การบ ารุ งรัก ษาที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะพิจารณาได้จาก
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ง
อานวยความสะดวกหรื อทรัพ ยากรที่เ อื้อต่อการเรีย นรู้ เช่น อุป กรณ์ก ารเรีย นการสอน ห้องสมุ ด
หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่ งเรียนรู้ สื่ออิเล็ก ทรอนิก ส์ ฯลฯ สิ่ง
สนับ สนุนเหล่านี้ต้องมีป ริมาณเพีย งพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการ
ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชีน้ ี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ป ระจา
หลักสูตรเพื่อให้มีส่งิ สนับสนุนการเรียนรู้
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ ี่เพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนการสอน
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในการประเมิ น เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า อยู่ ร ะดั บ คะแนนใด ให้ พิ จ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนกันจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน และ
ส่งผลให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิผล
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไม่มรี ะบบ
- ไม่มกี ลไก
- ไม่มแี นวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไม่มขี ้อมูล
หลักฐาน

1
- มีระบบ
- มีกลไก
- ไม่มกี ารนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

2
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไม่มกี าร

3

5
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก - มีการนาระบบ
- มีการนาระบบ
ไปสู่การปฏิบัติ/
กลไกไปสู่การปฏิบัต/ิ กลไกไปสู่การ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/

4

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
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0

1

2
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

3
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

5
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดโี ดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยนื ยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัตทิ ี่ดไี ด้
ชัดเจน

แนวทางในการประเมิน
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้
1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ ารสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)
2 การจัดสิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้
วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย
3 การจัดพื้นที/่ สถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทางานร่วมกัน
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
5 สาหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้
1. ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ
ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1
ตัวบ่งชี้จานวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง
ถือว่า หลั ก สู ตรนั้น “ไม่ไ ด้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์ ” หากหลัก สูตรนั้นมีก ารผลการ
ด าเนิ นงานผ่านทุ ก เกณฑ์ถือว่ า เป็ นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และจะมีก ารประเมิน คุณภาพของ
หลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้

ผลการประเมิน

ผ่านองค์ประกอบที่ 1

ประเมินองค์ประกอบที่ 2 - 6

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ยของ
ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 - 6

ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1

คะแนนระดับหลักสูตร = 0
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คะแนนรวมเฉลี่ย = คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้
13

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า
คะแนนระดับหลักสูตร = 0
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00

คะแนน
0.01 – 2.00
2.01 – 3.00
3.01 – 4.00
4.01 – 5.00

หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับ
คุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังนี้
ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

แม้ว่าหลั กสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก ากับ มาตรฐาน) ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร/คณะ/
สถาบัน ต้องประเมิน ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการ
พัฒนาของหลักสูตรตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์
และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพใน
องค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ คะแนน จานวน
ที่
ผ่าน ตัวบ่งชี้

1
2
3

2
3

4

3

5

4

6
รวม

1
13

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ไม่ผ่านการประเมิน
2.1,2.2
3.1,3.2,
3.3
4.1,4.2,
4.3
5.1
5.2,5.3
,5.4
6.1
7
4
2

ผลการประเมิน

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.

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

