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การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 กุมภาพันธ์ 2558

1

สาระส าคัญของประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา
เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏบัิติเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายใน
ระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2557 

2
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สาระส าคัญของประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา
เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏบัิติเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายใน
ระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2557 

ระดับคณะ/สถาบัน ของ มช. เลือก 3

สาระส าคัญของประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา
เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏบัิติเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายใน
ระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2557 
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สาระส าคัญของประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา
เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏบัิติเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายใน
ระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2557 

5

การประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2557

6

มรีะบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 3 ระดบั คอื

1. ระดบัหลกัสตูร ใชร้ะบบ สกอ. ตรวจประเมนิชว่ง ส.ค.-ก.ย. 58

2. ระดบัคณะ/สว่นงาน ใชร้ะบบ EdPEx ตรวจประเมนิชว่ง ก.ย.-ต.ค. 58

3. ระดบัมหาวทิยาลยั ใชร้ะบบ EdPEx ตรวจประเมนิชว่ง พ.ย. 58
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การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

7

องคป์ระกอบที่ จ านวนตวับง่ชีห้ลกั
จ านวนขอ้มลูทีใ่ช้

หรอืจ านวนขอ้/ประเด็น

1. การก ากับมาตรฐาน 1 12

2. บัณฑติ 2 4

3. นักศกึษา 3 8

4. อาจารย์ 3 9

5. หลักสตูร การเรยีนการสอน
การประเมนิผูเ้รยีน

4 15

6. สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ 1 3

รวม 14 51

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัคณะ

8

ใชร้ะบบ CMU-EdPEx ตามแนวทาง TQA

ปี 2557 - มช. ผา่น คณะแพทย ์และ อก.
- มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ
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ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน ระดับหลักสูตร
การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

9

6 องคป์ระกอบคณุภาพ

1. การก ากับมาตรฐาน

2. บัณฑติ

3. นักศกึษา

4. อาจารย์

5. หลักสตูร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเ้รยีน

6. สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

การประเมนิคะแนนคุณภาพของหลกัสูตร

10

ผลการประเมิน

ผ่าน
องค์ประกอบที ่1

ประเมนิองค์ประกอบที ่2-6

ไม่ผ่าน
องค์ประกอบที ่1

คะแนนระดบัหลกัสูตร = 0

คะแนนระดบัหลกัสูตรเป็นคะแนนเฉลีย่ของ
ตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 2-6
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เกณฑก์ารประเมนิ ตรี โท เอก

1. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร   

2. คณุสมบตัขิองอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร   

3. คณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลกัสตูร  

4. คณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อน  

5. คณุสมบตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธห์ลกัและอาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ  

6. คณุสมบตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธร์ว่ม (ถา้ม)ี  

7. คณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อบวทิยานพินธ์  

8. การตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศกึษา  

9. ภาระงานอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติศกึษา  

10. อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติศกึษามผีลงานวจัิย
อยา่งตอ่เนือ่งและสม า่เสมอ

 

11. การปรับปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด   

12. การด าเนนิงานใหเ้ป็นไปตามตวับง่ชีผ้ลการด าเนนิงานเพือ่การประกนัคณุภาพ
หลกัสตูรและการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ

  

รวม 4 12 12

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 1  การก ากบัมาตรฐาน  (จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี)
ตวับง่ชีท้ ี ่1.1 การบรหิารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ.

11

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 1  การก ากบัมาตรฐาน 
ตัวบง่ชีท้ี ่1.1 การบรหิารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ.

เกณฑก์ารประเมนิ ตรี โท เอก

1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลกัสตูร

ไมน่อ้ยกวา่ 5 คน
และเป็นอาจารย์
ประจ าเกนิกวา่ 1
หลกัสตูรไมไ่ด ้และ
ประจ าหลกัสตูร
ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศกึษาตาม
หลกัสตูรนัน้

ไมน่อ้ยกวา่ 5 คน
และเป็นอาจารย์
ประจ าเกนิกวา่ 1
หลกัสตูรไมไ่ด ้และ
ประจ าหลกัสตูร
ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศกึษาตาม
หลกัสตูรนัน้

ไมน่อ้ยกวา่ 5 คน
และเป็นอาจารย์
ประจ าเกนิกวา่ 1
หลกัสตูรไมไ่ด ้และ
ประจ าหลกัสตูร
ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศกึษาตาม
หลกัสตูรนัน้

12

อาจารย ์1 คน สามารถเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสตูรไดม้ากทีส่ดุเพยีง 2 หลักสตูรเทา่นัน้
• หลักสตูร โท และ เอก ในสาขาเดยีวกัน
• หลักสตูร ปกต ิและ พหวุทิยาการ ทีต่รงหรอืสัมพันธก์ับหลักสตูรทีไ่ดป้ระจ าอยูแ่ลว้

หลักสตูร ป.ตร ีทีม่แีขนงวชิา/กลุม่วชิาชพี ตอ้งมอีาจารยป์ระจ าหลักสตูรไมน่อ้ยกวา่ 3 คน
ใหค้รบทกุแขนงวชิา โดยมคีณุวฒุคิรอบคลมุแขนงวชิา/กลุม่วชิาชพีทีเ่ปิดสอน
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การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 1  การก ากบัมาตรฐาน 
ตัวบง่ชีท้ี ่1.1 การบรหิารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ.

13

หลกัสตูรพหวุทิยาการ (Multidisciplinary)* คอืหลกัสตูรทีน่ าเอาความรูจ้ากหลาย
ศาสตรห์รอืหลายอนุศาสตร ์หรอืจากการปฏบิตัทิีเ่ขา้มาใชใ้นการเรยีนการสอนเพือ่
ประโยชนใ์นการวเิคราะหแ์ละวจิัย จนกระทัง่ผูเ้รยีนสามารถพัฒนาความรู ้องคค์วามรู ้
เป็นศาสตรใ์หมข่ึน้ หรอืเกดิอนุศาสตรใ์หมข่ึน้

เชน่ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(วศิวกรรมศาสตร ์+ แพทยศ์าสตร)์
ภมูศิาสตรส์ารสนเทศ (ภมูศิาสตร ์+ เทคโนโลยสีารสนเทศ)
วศิวกรรมนาโน (วศิวกรรมศาสตร ์+ วทิยาศาสตร-์เคม)ี

ไมใ่ชพ่หวุทิยาการ เชน่ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ
การศกึษาเพือ่การพัฒนา 

*ทีม่า : คณะอนุกรรมการปรับปรงุเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา ในการประชมุครัง้ที่ 7/2549 
เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2549

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 1  การก ากบัมาตรฐาน 
ตัวบง่ชีท้ี ่1.1 การบรหิารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ.

เกณฑก์ารประเมนิ ตรี โท เอก

2. คณุสมบตัขิอง
อาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร

คณุวฒุริะดบั 
ปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ หรอื
ด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการไมต่ า่กวา่
ผูช่ว่ยศาสตราจารย์
ในสาขาทีต่รงหรอื
สมัพันธก์บัสาขาวชิา
ทีเ่ปิดสอน
อยา่งนอ้ย 2 คน

มคีณุสมบตัเิป็น
อาจารย ์
ผูรั้บผดิชอบ
หลกัสตูร หรอื
อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานพินธ ์หรอื
อาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานพินธ ์หรอื
อาจารยผ์ูส้อน

มคีณุสมบตัเิป็น
อาจารย ์
ผูรั้บผดิชอบ
หลกัสตูร หรอื
อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานพินธ ์หรอื
อาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานพินธ ์หรอื
อาจารยผ์ูส้อน

14
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การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 1  การก ากบัมาตรฐาน 
ตัวบง่ชีท้ี ่1.1 การบรหิารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ.

เกณฑก์ารประเมนิ ตรี โท เอก

3. คณุสมบตัขิอง
อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ
หลกัสตูร

- คณุวฒุไิมต่ า่กวา่
ปรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่
หรอืด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารยข์ึน้ไป 
ในสาขาวชิานัน้
หรอืสาขาวชิาทีส่มัพันธก์นั
จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน

คณุวฒุไิมต่ า่กวา่
ปรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่
หรอืด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารยข์ึน้ไป 
ในสาขาวชิานัน้
หรอืสาขาวชิาทีส่มัพันธก์นั
จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน

15

อาจารยท์ีม่คีณุวฒุ ิป.เอก
• เป็นอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสตูร ป.โท ได ้แมจ้ะยังไมม่ผีลงานวจัิยหลงัจากส าเร็จการศกึษา
• ภายใน 2 ปี นับจากวนัเริม่สอน จะตอ้งมผีลงานวจัิย จงึจะสามารถเป็นอาจารยผ์ูส้อนระดบั ป.เอก และเป็น
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธ ์และอาจารยผ์ูส้อบวทิยานพินธร์ะดบั ป.โทและเอกได ้
(ผลงานวจัิย อาจารยก์บันักศกึษาทีท่ ารว่มกนันับซ า้ได)้
(ทีม่า : บนัทกึ สกอ. วนัที ่18 ก.ค. 55)

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 1  การก ากบัมาตรฐาน 
ตัวบง่ชีท้ี ่1.1 การบรหิารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ.

เกณฑก์ารประเมนิ ตรี โท เอก

4. คณุสมบัตขิอง
อาจารยผ์ูส้อน

- 1. อาจารยป์ระจ าหรอื
ผูท้รงคณุวฒุภิายนอก
สถาบัน มคีณุวฒุปิรญิญาโท
หรอืด ารงต าแหนงทางวชิาการ
ไมต่ ่ากวา่ ผูช้ว่ยศาสตราจารย์
ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิา
ทีส่ัมพันธก์ัน

2. มปีระสบการณ์ดา้นการสอน

3. มปีระสบการณ์ในการท าวจัิย
ทีไ่มใ่ชส่ว่นหนึง่ของการศกึษา
เพือ่รับปรญิญา

1. อาจารยป์ระจ าหรอื
ผูท้รงคณุวฒุภิายนอก
สถาบัน มคีณุวฒุปิรญิญาเอก
หรอืด ารงต าแหนงทางวชิาการ
ไมต่ ่ากวา่ รองศาสตราจารย์
ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิา
ทีส่ัมพันธก์ัน

2. มปีระสบการณ์ดา้นการสอน

3. มปีระสบการณ์ในการท าวจัิย
ทีไ่มใ่ชส่ว่นหนึง่ของการศกึษา
เพือ่รับปรญิญา

16
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อาจารยท์ีเ่กษียณอายหุรอืลาออกจากราชการ
• หลกัสตูร สามารถจา้งอาจารยท์ีม่คีณุสมบตัติามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร เขา้ท างานแบบเต็มเวลาหรอืบาง
เวลาได ้โดยใชร้ะบบการจา้งพนักงานมหาวทิยาลยั (มสีญัญาจา้งทีใ่หค้า่ตอบแทนเป็นรายเดอืนและมกีาร
ก าหนดภาระงานไวอ้ยา่งชดัเจน) จงึจะสามารถท าหนา้ทีเ่ป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานพินธห์ลกั อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธร์ว่ม อาจารยผ์ูส้อบวทิยานพินธ ์และอาจารยผ์ูส้อนได ้
(ผลงานวจัิย อาจารยก์บันักศกึษาทีท่ ารว่มกนันับซ า้ได)้

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 1  การก ากบัมาตรฐาน 
ตัวบง่ชีท้ี ่1.1 การบรหิารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ.

เกณฑก์ารประเมนิ ตรี โท เอก

5. คณุสมบตัขิอง
อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานพินธห์ลัก
และอาจารยท์ี่
ปรกึษาการคน้ควา้
อสิระ

- 1. เป็นอาจารยป์ระจ า
ทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก
หรอืด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการไมต่ ่ากวา่
รองศาสตราจารย ์
ในสาขาวชิานัน้หรอื
สาขาวชิาทีส่มัพันธก์นั

2. มปีระสบการณใ์นการ
ท าวจิัยทีไ่มใ่ชส่ว่นหนึง่
ของการศกึษาเพือ่รับ
ปรญิญา

1. เป็นอาจารยป์ระจ า
ทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก
หรอืด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการไมต่ ่ากวา่
รองศาสตราจารย์
ในสาขาวชิานัน้หรอื
สาขาวชิาทีส่มัพันธก์นั

2. มปีระสบการณใ์นการ
ท าวจิัยทีไ่มใ่ชส่ว่นหนึง่
ของการศกึษาเพือ่รับ
ปรญิญา

17

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ ทีเ่ป็น อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธร์ว่ม 
• อาจเป็นบคุลากรประจ าในสถาบนัหรอืผูท้รงคณุวฒุภิายนอกสถาบนัทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญและ
ประสบการณ์สงูในสาขาวชิานัน้ๆ เป็นทีย่อมรับในระดบัหน่วยงานหรรืะดบักระทรวงหรอืวงการวชิาชพีดา้น
นัน้ เทยีบไดไ้มต่ า่กวา่ระดบั 9 ขึน้ไป

หลกัสตูร ป.เอก ทีไ่มม่ ีอ.ทีป่รกึษาวทิยานพินธร์ว่ม/ผูส้อบวทิยานพินธ/์ผูส้อน ทีม่คีณุวฒุ ิป.เอก หรอื
ต าแหน่ง รศ. ขึน้ไป
• อาจแตง่ตัง้ผูเ้ชีย่วชาญเป็นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบนั และแจง้ใหค้ณะกรรมการ
อดุมศกึษาทราบดว้ย

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 1  การก ากบัมาตรฐาน 
ตัวบง่ชีท้ี ่1.1 การบรหิารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ.

เกณฑก์ารประเมนิ ตรี โท เอก

6. คณุสมบัตขิอง
อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานพินธร์ว่ม
(ถา้ม)ี

- 1. เป็นอาจารยป์ระจ าหรอื
ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกสถาบัน
ทีม่ ีคณุวฒุปิรญิญาเอกหรอื
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์
ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิา
ทีส่ัมพันธก์ัน

2. มปีระสบการณ์ในการท าวจัิย
ทีไ่มใ่ชส่ว่นหนึง่ของ
การศกึษาเพือ่รับปรญิญา

1. เป็นอาจารยป์ระจ าหรอื
ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกสถาบัน
ทีม่ ีคณุวฒุปิรญิญาเอกหรอื
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์
ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิา
ทีส่ัมพันธก์ัน

2. มปีระสบการณ์ในการท าวจัิย
ทีไ่มใ่ชส่ว่นหนึง่ของ
การศกึษาเพือ่รับปรญิญา

18
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การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 1  การก ากบัมาตรฐาน 
ตัวบง่ชีท้ี ่1.1 การบรหิารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ.

เกณฑก์ารประเมนิ ตรี โท เอก

7. คณุสมบัตขิอง
อาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานพินธ์

- 1. เป็นอาจารยป์ระจ าหรอื
ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกสถาบัน
ทีม่ ีคณุวฒุปิรญิญาเอกหรอื
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์
ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิา
ทีส่ัมพันธก์ัน

2. มปีระสบการณ์ในการท าวจัิย
ทีไ่มใ่ชส่ว่นหนึง่ของ
การศกึษาเพือ่รับปรญิญา

1. เป็นอาจารยป์ระจ าหรอื
ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกสถาบัน
ทีม่ ีคณุวฒุปิรญิญาเอกหรอื
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์
ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิา
ทีส่ัมพันธก์ัน

2. มปีระสบการณ์ในการท าวจัิย
ทีไ่มใ่ชส่ว่นหนึง่ของ
การศกึษาเพือ่รับปรญิญา

19

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 1  การก ากบัมาตรฐาน 
ตัวบง่ชีท้ี ่1.1 การบรหิารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ.

เกณฑก์ารประเมนิ ตรี โท เอก

8. การตพีมิพ์
เผยแพรผ่ลงาน
ของผูส้ าเร็จ
การศกึษา

- (เฉพาะแผน ก เทา่นัน้)
ตอ้งเป็นรายงานสบืเนือ่ง
ฉบับเต็มในการประชมุทาง
วชิาการ (proceedings) 
หรอืวารสาร หรอืสิง่พมิพ์
วชิาการ ซึง่อยูใ่นรปูแบบ
เอกสาร หรอืสือ่
อเิล็กทรอนกิส์

วารสารหรอืสิง่พมิพว์ชิาการ
ทีม่กีรรมการภายนอกมารว่ม
กลั่นกรอง (peer review)
ซึง่อยูใ่นรปูแบบเอกสาร หรอื
สือ่อเิล็กทรอนกิส์

20

วทิยานพินธซ์ ึง่เกีย่วขอ้งกบัสิง่ประดษิฐ ์การจดทะเบยีนสทิธบิตัร หรอือนุสทิธบิตัรสามารถทดแทนการ
ตพีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการได ้โดยพจิารณาจากปีทีไ่ดร้ับสทิธบิตัร หรอือนุสทิธบิตัร ไมใ่ช่

ปีทีข่อจด
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ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548
• ก าหนดวา่ อาจารยป์ระจ า 1 คนใหเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาไดไ้มเ่กนิ 5 คน
• หากหลกัสตูรใดมอีาจารยป์ระจ าทีม่ศีกัยภาพพรอ้มทีจ่ะดแูลนักศกึษาไดม้ากกวา่ 5 คน ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิ
ของสถาบนัอดุมศกึษานัน้ แตท่ัง้นีต้อ้งไมเ่กนิ 10 คน เพือ่สนับสนุนนักวจัิยทีม่ศีกัยภาพสงูทีม่คีวามพรอ้ม
ทางดา้นทนุวจัิยและเครือ่งมอืวจัิย รวมทัง้ผูท้ ีด่ าเนนิโครงการวจัิยขนาดใหญอ่ยา่งตอ่เนือ่ง ในการผลติ
ผลงาน
(คดิภาระงานอาจารยเ์ป็นรายคน)

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 1  การก ากบัมาตรฐาน 
ตัวบง่ชีท้ี ่1.1 การบรหิารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ.

เกณฑก์ารประเมนิ ตรี โท เอก

9. ภาระงาน
อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานพินธแ์ละ
การคน้ควา้อสิระ
ในระดับ
บัณฑติศกึษา

- วทิยานพินธ์
อาจารย ์1 คน ตอ่ นักศกึษา 5 คน

การคน้ควา้อสิระ
อาจารย ์1 คน ตอ่ นักศกึษา 15 คน

หากเป็นทีป่รกึษาทัง้ 2 ประเภทให ้
เทยีบสัดสว่นนักศกึษาทีท่ า
วทิยานพินธ ์1 คนเทยีบเทา่กับ
นักศกึษาทีค่น้ควา้อสิระ 3 คน

วทิยานพินธ์
อาจารย ์1 คน ตอ่ นักศกึษา 
5 คน

21

ผลงานวจัิย อาจารยก์บันักศกึษาทีท่ ารว่มกนันับซ า้ได ้

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 1  การก ากบัมาตรฐาน 
ตัวบง่ชีท้ี ่1.1 การบรหิารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ.

เกณฑก์ารประเมนิ ตรี โท เอก

10. อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานพินธแ์ละ
การคน้ควา้อสิระ
ในระดับบัณฑติศกึษา
มผีลงานวจัิย
อยา่งตอ่เนือ่งและ
สม ่าเสมอ

- อยา่งนอ้ย 1 เรือ่งในรอบ 5 ปี
โดยนับรวมปีทีป่ระเมนิ

อยา่งนอ้ย 1 เรือ่งในรอบ 5 ปี
โดยนับรวมปีทีป่ระเมนิ

22
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การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 1  การก ากบัมาตรฐาน 
ตัวบง่ชีท้ี ่1.1 การบรหิารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ.

เกณฑก์ารประเมนิ ตรี โท เอก

11.การปรับปรงุ
หลักสตูรตาม
รอบระยะเวลา
ทีก่ าหนด

ตอ้งไมเ่กนิ 5 ปี
(จะตอ้งปรับปรงุให ้
เสร็จ และอนุมัต/ิให ้
ความเห็นชอบโดย
สภามหาวทิยาลัย/
สถาบัน เพือ่ให ้
หลักสตูรใชง้าน
ในปีที ่6)

ตอ้งไมเ่กนิ 5 ปี
(จะตอ้งปรับปรงุให ้
เสร็จ และอนุมัต/ิให ้
ความเห็นชอบโดย
สภามหาวทิยาลัย/
สถาบัน เพือ่ให ้
หลักสตูรใชง้าน
ในปีที ่6)

ตอ้งไมเ่กนิ 5 ปี
(จะตอ้งปรับปรงุให ้
เสร็จ และอนุมัต/ิให ้
ความเห็นชอบโดย
สภามหาวทิยาลัย/
สถาบัน เพือ่ให ้
หลักสตูรใชง้าน
ในปีที ่6)

23

หมายเหต ุ หลกัสตูร 5 ปี ประกาศใชใ้นปีที ่7
หลกัสตูร 6 ปี ประกาศใชใ้นปีที ่8

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 1  การก ากบัมาตรฐาน 
ตัวบง่ชีท้ี ่1.1 การบรหิารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ.

เกณฑก์ารประเมนิ ตรี โท เอก

12.การด าเนนิงานใหเ้ป็น
ไปตามตัวบง่ชีผ้ลการ
ด าเนนิงานเพือ่
การประกันคณุภาพ
หลักสตูรและ
การเรยีนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุริะดับอดุมศกึษา
แหง่ชาติ

ตัวบง่ชี ้TQF 
ขอ้ 1 - 5 ตอ้ง
ด าเนนิการทกุตัว

ตัวบง่ชี ้TQF 
ขอ้ 1 - 5 ตอ้ง
ด าเนนิการทกุตัว

ตัวบง่ชี ้TQF 
ขอ้ 1 - 5 ตอ้ง
ด าเนนิการทกุตัว

24
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หลกัฐานเอกสารทีต่อ้งการนอกเหนอืจากเอกสารประกอบแตล่ะรายตวับง่ชี้

1. เอกสารหลกัสตูรฉบบัที ่สกอ. ประทบัตรารับทราบ
2. หนังสอืน าที ่สกอ. แจง้รับทราบหลกัสตูร (ถา้ม)ี
3. กรณหีลกัสตูรยังไมไ่ดแ้จง้การรับทราบ ใหม้หีนังสอืน าสง่ สกอ. หรอืหนังสอืสง่คนืจาก สกอ. และ
รายงานการประชมุสภาทีอ่นุมตั ิ/ ใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูร

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 1  การก ากบัมาตรฐาน
ตัวบง่ชีท้ี ่1.1 การบรหิารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ.

25

ตวับง่ชี ้TQF ขอ้ 1 - 5 

(1) อาจารยป์ระจ าหลักสตูรอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 มสีว่นรว่มในการประชมุเพือ่วางแผน ตดิตาม 
และทบทวนการด าเนนิงานหลักสตูร

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอดุมศกึษาแหง่ชาต ิหรอื มาตรฐานคณุวฒุสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี

(3) มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ 
มคอ.3 และมคอ.4 อยา่งนอ้ยกอ่นการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาใหค้รบทกุรายวชิา

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนนิการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ีตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศกึษาที่
เปิดสอนใหค้รบทกุรายวชิา

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สดุปี
การศกึษา

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 2  บัณฑิต  (จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี)

26

ตวับง่ชีท้ ี ่2.1 คณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ

ตวับง่ชีท้ ี ่2.2 การไดง้านท าหรอืผลงานวจิัยของผูส้ าเร็จการศกึษา

1) รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

2) ผลงานของนักศกึษาและผูส้ าเร็จการศกึษาในระดับปรญิญาโททีไ่ดรั้บการ
ตพีมิพ ์หรอืเผยแพร่

3) ผลงานของนักศกึษาและผูส้ าเร็จการศกึษาในระดับปรญิญาเอกทีไ่ดรั้บการ
ตพีมิพ ์หรอืเผยแพร่
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การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 2  บัณฑิต

27

ตัวบง่ชีท้ี ่2.1 คณุภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศกึษาแหง่ชาติ
(ใชข้อ้มลูจาก มช.)

เกณฑก์ารประเมนิ

ใชค้า่เฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติ (คะแนนเต็ม 5)

สตูรการค านวณ

คะแนนทีไ่ด ้ =
ผลรวมของคา่คะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิบณัฑติ

จ านวนบณัฑติทีไ่ดรั้บการประเมนิทัง้หมด

ขอ้มูลประกอบ

จ านวนบณัฑติทีรั่บการประเมนิจากผูใ้ชบ้ณัฑติจะตอ้งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
20 ของจ านวนบณัฑติทีส่ าเร็จการศกึษา

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 2  บัณฑิต

28

ตัวบง่ชีท้ี ่2.2 (ป.ตร)ี รอ้ยละของบัณฑติป.ตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี
(ใชข้อ้มลูจาก มช.)

เกณฑก์ารประเมนิ
แปลงคา่รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

เป็นคะแนนระหวา่ง 0 - 5 ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 100

สตูรการค านวณ

รอ้ยละของบณัฑติ ป.ตรี
ทีไ่ดง้านท าฯ

=
จ านวนบณัฑติ ป.ตร ีทีไ่ดง้านท าฯ

X 100
จ านวนบณัฑติทีต่อบแบบส ารวจทัง้หมด

หมายเหต ุ
• ไมน่ าบัณฑติทีศ่กึษาตอ่ เกณฑท์หาร อปุสมบท และบัณฑติทีม่งีานท าแลว้แตไ่มไ่ดเ้ปลีย่น
งานมาพจิารณา

• จ านวนบัณฑติทีต่อบแบบส ารวจจะตอ้งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของจ านวนบัณฑติทีส่ าเร็จ
การศกึษา
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การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 2  บัณฑิต

29

ตัวบง่ชีท้ี ่2.2 (ป.โท) ผลงานของนักศกึษาและผูส้ าเร็จการศกึษาในระดับป.โททีไ่ดร้ับ
การตพีมิพ ์หรอืเผยแพร่

เกณฑก์ารประเมนิ
แปลงคา่รอ้ยละของผลรวมถว่งน ้าหนักของผลงานทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ตอ่ผูส้ าเร็จ

การศกึษา เป็นคะแนนระหวา่ง 0 - 5 ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป

สตูรการค านวณ

รอ้ยละของผลงานฯ ป.โท =

ผลรวมถว่งน ้าหนักของผลงานฯ ป.โท 
(ปีปฏทินิ) X 100

จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษา ป.โท ทัง้หมด

ผลงานวจัิย อาจารยก์ับนักศกึษาทีท่ ารว่มกันนับซ ้าได ้

ระดบัคณุภาพผลงานทางวชิาการ
น า้หนกั ระดบัคณุภาพ

0.10 •บทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึง่
0.20 •บทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบัชาติ
0.40 •บทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิหรอืใน

วารสารทางวชิาการระดบัชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการ
การอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการ
ทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับแตว่นัทีอ่อกประกาศ

•ผลงานทีไ่ดร้ับการจดอนุสทิธบิตัร
0.60 •บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที่ 2
0.80 •บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอื

ระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ ส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศ
ใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับแตว่นัทีอ่อกประกาศ (ซึง่ไม่
อยูใ่น Beall’s list) หรอืตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที่ 1

1.00 •บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556

•ผลงานทีไ่ดร้ับการจดสทิธบิตัร

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 2  บัณฑิต

30

บทความตอ้งเป็น full paper

ตัวบง่ชีท้ี ่2.2 (ป.โท) ผลงานของนักศกึษาและผูส้ าเร็จการศกึษาในระดับป.โททีไ่ดร้ับ
การตพีมิพ ์หรอืเผยแพร่
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การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 2  บัณฑิต

31

เกณฑก์ารประเมนิ
แปลงคา่รอ้ยละของผลรวมถว่งน ้าหนักของผลงานทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ตอ่ผูส้ าเร็จ

การศกึษา เป็นคะแนนระหวา่ง 0 - 5 ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป

สตูรการค านวณ

รอ้ยละของผลงานฯ ป.เอก =

ผลรวมถว่งน ้าหนักของผลงานฯ ป.เอก 
(ปีปฏทินิ) X 100

จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษา ป.เอก ทัง้หมด

ผลงานวจัิย อาจารยก์ับนักศกึษาทีท่ ารว่มกันนับซ ้าได ้

ตัวบง่ชีท้ี ่2.2 (ป.เอก) ผลงานของนักศกึษาและผูส้ าเร็จการศกึษาในระดับป.เอกทีไ่ดร้ับ
การตพีมิพ ์หรอืเผยแพร่

ระดบัคณุภาพผลงานทางวชิาการ
น า้หนกั ระดบัคณุภาพ

0.20 •บทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบัชาติ
0.40 •บทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบันานาชาตหิรอืใน

วารสารทางวชิาการระดบัชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการ
การอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการ
ทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับแตว่นัทีอ่อกประกาศ

•ผลงานทีไ่ดร้ับการจดอนุสทิธบิตัร
0.60 •บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที่ 2
0.80 •บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอื

ระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศ
ใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับแตว่นัทีอ่อกประกาศ (ซึง่ไม่
อยูใ่น Beall’s list) หรอืตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที่ 1

1.00 •บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556

•ผลงานทีไ่ดร้ับการจดสทิธบิตัร

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 2  บัณฑิต

32

ตัวบง่ชีท้ี ่2.2 (ป.เอก) ผลงานของนักศกึษาและผูส้ าเร็จการศกึษาในระดับป.เอกทีไ่ดร้ับ
การตพีมิพ ์หรอืเผยแพร่

บทความตอ้งเป็น full paper
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การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 3  นักศึกษา  (จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี)

33

ตวับง่ชีท้ ี ่3.1 การรบันกัศกึษา

ตวับง่ชีท้ ี ่3.2 การสง่เสรมิและพฒันานกัศกึษา

ตวับง่ชีท้ ี ่3.3 ผลทีเ่กดิกบันกัศกึษา

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 3  นักศึกษา

34

ตวับง่ชีท้ ี ่3.1 การรบันกัศกึษา

• การรับนักศกึษา

• การเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้ศกึษา

ตวับง่ชีท้ ี ่3.2 การสง่เสรมิและพฒันานกัศกึษา

• การควบคมุการดแูลการใหค้ าปรกึษาวชิาการและแนะแนวแกนั่กศกึษาปรญิญาตรี

• การควบคมุดแูลการใหค้ าปรกึษาวทิยานพินธ ์แกบ่ณัฑติศกึษา

• การพัฒนาศกัยภาพนักศกึษาและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21

ตวับง่ชีท้ ี ่3.3 ผลทีเ่กดิกบันกัศกึษา

• การคงอยูข่องนักศกึษาในหลกัสตูร

• การส าเร็จการศกึษาตามหลักสตูร

• ความพงึพอใจตอ่หลกัสตูร และผลการจัดการขอ้รอ้งเรยีนของนักศกึษา

ใหอ้ธบิายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนนิงานในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งดงัตอ่ไปนี้
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0 1 2 3 4 5
ไมม่รีะบบ
ไมม่กีลไก
ไมม่แีนวคดิ
ในการก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรงุ
ไมม่ขีอ้มลู
หลกัฐาน

มรีะบบ มี
กลไก
ไมม่กีารน า
ระบบกลไก
ไปสูก่าร
ปฎบิตั/ิ
ด าเนนิงาน

มรีะบบ มกีลไก
มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏบิตั/ิ
ด าเนนิงาน
มกีารประเมนิ
กระบวนการ
ไมม่กีาร
ปรับปรงุ/
พฒันา/
บรูณาการ
กระบวนการ

มรีะบบ มกีลไก
มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏบิตั/ิ
ด าเนนิงาน
มกีารประเมนิ
กระบวนการ
มกีารปรับปรงุ/
พฒันา/
บรูณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมนิ

มรีะบบ มกีลไก
มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏบิตั/ิ
ด าเนนิงาน
มกีารประเมนิ
กระบวนการ
มกีารปรับปรงุ/
พฒันา/
บรูณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมนิ
มกีารเรยีนรูโ้ดย
ด าเนนิการตาม
วงจร PDCA 
มากกวา่หนึง่รอบ
หรอืมกีารจัดการ
ความรูใ้น
กระบวนการ
ด าเนนิงาน

มรีะบบ มกีลไก
มกีารน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบิตั/ิด าเนนิงาน
มกีารประเมนิ
กระบวนการ
มกีารปรับปรงุ/พฒันา/
บรูณาการกระบวนการ
จากผลการประเมนิ
มกีารเรยีนรูโ้ดย
ด าเนนิการตามวงจร
PDCA มากกวา่หนึง่รอบ
หรอืมกีารจัดการความรู ้
ในกระบวนการ
ด าเนนิงาน
มแีนวทางปฏบิตัทิีด่โีดย
มกีารเทยีบเคยีงกบั
หลกัสตูรเดยีวกนัในกลุม่
สถาบนัเดยีวกนัที่
เหมาะสม หรอืไดร้ับ
รางวลัในระดบัชาตหิรอื
นานาชาติ

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 3  นักศึกษา

35

เกณฑก์ารประเมนิ ตัวบง่ชีท้ี ่3.1 การรับนักศกึษา ตัวบง่ชีท้ี ่3.2 การสง่เสรมิและพัฒนานักศกึษา

0 1 2 3 4 5
ไมม่กีาร
รายงาน
ผลการ
ด าเนนิงาน

มกีารรายงาน
ผลการ
ด าเนนิงาน
ในบางเรือ่ง

มกีารรายงาน
ผลการ
ด าเนนิงานครบ
ทกุเรือ่งตาม
ค าอธบิายใน
ตวับง่ชี้

มกีารรายงาน
ผลการด าเนนิงาน
ครบทกุเรือ่งตาม
ค าอธบิายใน
ตวับง่ชี้

มแีนวโนม้ผลการ
ด าเนนิงานทีด่ขี ึน้
ในบางเรือ่ง

มกีารรายงาน
ผลการด าเนนิงาน
ครบทกุเรือ่งตาม
ค าอธบิายใน
ตวับง่ชี้

มแีนวโนม้ผลการ
ด าเนนิงานทีด่ขี ึน้
ในทกุเรือ่ง

มกีารรายงาน
ผลการด าเนนิงาน
ครบทกุเรือ่งตาม
ค าอธบิายใน
ตวับง่ชี้

มแีนวโนม้ผลการ
ด าเนนิงานทีด่ขี ึน้ใน
ทกุเรือ่ง
มผีลการด าเนนิงาน
ทีเ่ป็นเลศิ/โดดเดน่ 
โดยเทยีบเคยีงกบั
หลกัสตูรนัน้ใน
สถาบนักลุม่เดยีวกนั 
ทีเ่หมาะสมหรอื
ไดร้ับรางวลั
ระดบัชาตหิรอื
นานาชาติ

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 3  นักศึกษา

36

เกณฑก์ารประเมนิ  ตัวบง่ชีท้ี ่3.3 ผลทีเ่กดิกับนักศกึษา
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การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 4  อาจารย์  (จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี)

37

ตวับง่ชีท้ ี ่4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย์

ตวับง่ชีท้ ี ่4.2 คณุภาพอาจารย์

ตวับง่ชีท้ ี ่4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์

ตวับง่ชีท้ี ่4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์

ใหอ้ธบิายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนนิงานในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งดงัตอ่ไปนี้

• ระบบการรับและแตง่ตัง้อาจารยป์ระจ าหลักสตูร
• ระบบการบรหิารอาจารย์
• ระบบการสง่เสรมิและพัฒนาอาจารย์

0 1 2 3 4 5
ไมม่รีะบบ
ไมม่กีลไก
ไมม่แีนวคดิ
ในการก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรงุ
ไมม่ขีอ้มลู
หลกัฐาน

มรีะบบ มี
กลไก
ไมม่กีารน า
ระบบกลไก
ไปสูก่าร
ปฎบิตั/ิ
ด าเนนิงาน

มรีะบบ มกีลไก
มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏบิตั/ิ
ด าเนนิงาน
มกีารประเมนิ
กระบวนการ
ไมม่กีาร
ปรับปรงุ/
พฒันา/
บรูณาการ
กระบวนการ

มรีะบบ มกีลไก
มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏบิตั/ิ
ด าเนนิงาน
มกีารประเมนิ
กระบวนการ
มกีารปรับปรงุ/
พฒันา/
บรูณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมนิ

มรีะบบ มกีลไก
มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏบิตั/ิ
ด าเนนิงาน
มกีารประเมนิ
กระบวนการ
มกีารปรับปรงุ/
พฒันา/
บรูณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมนิ
มกีารเรยีนรูโ้ดย
ด าเนนิการตาม
วงจร PDCA 
มากกวา่หนึง่รอบ
หรอืมกีารจัดการ
ความรูใ้น
กระบวนการ
ด าเนนิงาน

มรีะบบ มกีลไก
มกีารน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบิตั/ิด าเนนิงาน
มกีารประเมนิ
กระบวนการ
มกีารปรับปรงุ/พฒันา/
บรูณาการกระบวนการ
จากผลการประเมนิ
มกีารเรยีนรูโ้ดย
ด าเนนิการตามวงจร
PDCA มากกวา่หนึง่รอบ
หรอืมกีารจัดการความรู ้
ในกระบวนการ
ด าเนนิงาน
มแีนวทางปฏบิตัทิีด่โีดย
มกีารเทยีบเคยีงกบั
หลกัสตูรเดยีวกนัในกลุม่
สถาบนัเดยีวกนัที่
เหมาะสม หรอืไดร้ับ
รางวลัในระดบัชาตหิรอื
นานาชาติ

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 4  อาจารย์

38

เกณฑก์ารประเมนิ  ตัวบง่ชีท้ี ่4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์
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การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 4  อาจารย์

39

ตวับง่ชีท้ี ่4.2 คณุภาพอาจารย์

ประเด็นในการพจิารณาตัวบง่ชีน้ีจ้ะประกอบดว้ย

• รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก
• รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ
• ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
• จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดรั้บ
การอา้งองิในฐานขอ้มลู TCI และ Scopus ตอ่จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 4  อาจารย์

40

ตวับง่ชีท้ี ่4.2 คณุภาพอาจารย์

ประเด็นในการพจิารณา หลกัสตูรระดบั
ปรญิญาตรี

หลกัสตูรระดบั
ปรญิญาโท

หลกัสตูรระดบั
ปรญิญาเอก

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก

รอ้ยละ 20 ขึน้ไป รอ้ยละ 60 ขึน้ไป รอ้ยละ 100

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ

รอ้ยละ 60 ขึน้ไป รอ้ยละ 80 ขึน้ไป รอ้ยละ 100

ผลงานทางวชิาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร*

รอ้ยละ 20 ขึน้ไป รอ้ยละ 40 ขึน้ไป รอ้ยละ 60 ขึน้ไป

การก าหนดคา่รอ้ยละใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5

รอ้ยละผลงานทางวชิาการของ
อาจารยป์ระจ าหลักสตูร =

ผลรวมถว่งน ้าหนักของผลงานทางวชิาการฯ
X 100

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูรทัง้หมด

*สตูรการค านวณ
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ระดบัคณุภาพผลงานทางวชิาการ

น า้หนกั ระดบัคณุภาพ

0.20 •บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ
ระดบัชาติ

0.40 •บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ
ระดบันานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจัดท า
เป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับแตว่นัทีอ่อก
ประกาศ

•ผลงานทีไ่ดร้ับการจดอนุสทิธบิตัร

0.60 •บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่2

0.80 •บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการพ.ศ.2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภา
สถาบนัอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 
30 วนันับแตว่นัทีอ่อกประกาศ (ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall’s list) หรอืตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่1

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 4  อาจารย์

41

ตวับง่ชีท้ี ่4.2 คณุภาพอาจารย์

บทความตอ้งเป็น full paper

(ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร)

ระดบัคณุภาพผลงานทางวชิาการ

น า้หนกั ระดบัคณุภาพ

1.00 •บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลู
ระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑ์
การพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการพ.ศ.2556
•ผลงานไดร้ับการจดสทิธบิตัร
•ผลงานวชิาการรับใชส้งัคมทีไ่ดร้ับการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้
•ผลงานวจัิยทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิา่จา้งใหด้ าเนนิการ
•ผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละไดร้ับการจดทะเบยีน
•ต าราหรอืหนังสอืทีไ่ดร้ับการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้
•ต าราหรอืหนังสอืทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแตไ่มไ่ด ้
น ามาขอรับการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 4  อาจารย์

42

ตวับง่ชีท้ี ่4.2 คณุภาพอาจารย์

บทความตอ้งเป็น full paper

(ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร)
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การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 4  อาจารย์

43

ตวับง่ชีท้ี ่4.2 คณุภาพอาจารย ์ (จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรปรญิญาเอก

ทีไ่ดร้ับการอา้งองิในฐานขอ้มลู TCI และ Scopus ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูร)

• การค านวณตัวบง่ชีน้ี ้ใหเ้ปรยีบเทยีบจ านวนบทความทีไ่ดร้ับการอา้งองิ (Citation) ตัง้แต ่1 
ครัง้ขึน้ไปรวมทัง้การอา้งองิตนเอง ทีเ่ป็นผลงานของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร ทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดับชาต ิหรอืระดับนานาชาต ิตอ่อาจารยป์ระจ าหลักสตูรปรญิญาเอกนัน้ โดย
น าเสนอในรปูสัดสว่นทัง้นี ้พจิารณาผลการด าเนนิงาน 5 ปี ยอ้นหลังตามปปฏทินิ ซึง่นับรวมปี
ทีป่ระเมนิ

จ านวนบทความทีไ่ดร้ับการอา้งองิ
ตอ่ จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูร =

จ านวนบทความทีไ่ดร้ับการอา้งองิอยา่งนอ้ย 1 ครัง้

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูร

กลุม่สาขาวชิา การก าหนดคา่ใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5

กลุม่สาขาวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2.5 ขึน้ไป

กลุม่สาขาวชิา วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 3.0 ขึน้ไป

กลุม่สาขาวชิา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0.25 ขึน้ไป

สตูรการค านวณ

0 1 2 3 4 5
ไมม่กีาร
รายงาน
ผลการ
ด าเนนิงาน

มกีารรายงาน
ผลการ
ด าเนนิงาน
ในบางเรือ่ง

มกีารรายงาน
ผลการ
ด าเนนิงานครบ
ทกุเรือ่งตาม
ค าอธบิายใน
ตวับง่ชี้

มกีารรายงาน
ผลการด าเนนิงาน
ครบทกุเรือ่งตาม
ค าอธบิายใน
ตวับง่ชี้

มแีนวโนม้ผลการ
ด าเนนิงานทีด่ขี ึน้
ในบางเรือ่ง

มกีารรายงาน
ผลการด าเนนิงาน
ครบทกุเรือ่งตาม
ค าอธบิายใน
ตวับง่ชี้

มแีนวโนม้ผลการ
ด าเนนิงานทีด่ขี ึน้
ในทกุเรือ่ง

มกีารรายงาน
ผลการด าเนนิงาน
ครบทกุเรือ่งตาม
ค าอธบิายใน
ตวับง่ชี้

มแีนวโนม้ผลการ
ด าเนนิงานทีด่ขี ึน้ใน
ทกุเรือ่ง
มผีลการด าเนนิงาน
ทีเ่ป็นเลศิ/โดดเดน่ 
โดยเทยีบเคยีงกบั
หลกัสตูรนัน้ใน
สถาบนักลุม่เดยีวกนั 
ทีเ่หมาะสมหรอื
ไดร้ับรางวลั
ระดบัชาตหิรอื
นานาชาติ

เกณฑก์ารประเมนิ

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

องค์ประกอบที ่ 4  อาจารย์

44

ตวับง่ชีท้ี ่4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์
ใหอ้ธบิายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนนิงานในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งดังตอ่ไปนี้

• การคงอยูข่องอาจารย์
• ความพงึพอใจของอาจารยต์อ่การบรหิารหลักสตูร
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การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร
องค์ประกอบที ่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน

(จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี)

45

ตัวบง่ชีท้ี ่5.1 สาระของรายวชิาในหลักสตูร

ตัวบง่ชีท้ี ่5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน

ตัวบง่ชีท้ี ่5.3 การประเมนิผูเ้รยีน

ตัวบง่ชีท้ี ่5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดับอดุมศกึษาแหง่ชาติ

ตวับง่ชีท้ ี ่5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร

• หลักคดิในการออกแบบหลักสตูร ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการพัฒนาหลักสตูรและวตัถปุระสงคข์องหลักสตูร
• การปรับปรงุหลักสตูรใหท้ันสมัยตามความกา้วหนา้ในศาสตรส์าขานัน้ๆ
• การพจิารณาอนุมัตหิัวขอ้วทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระในระดับบัณฑติศกึษา

ตวับง่ชีท้ ี ่5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน

• การพจิารณาก าหนดผูส้อน
• การก ากบั ตดิตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4
• การแตง่ตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระในระดับบัณฑติศกึษา
• การก ากบักระบวนการเรยีนการสอน
• การจัดการเรยีนการสอนทีม่กีารฝึกปฏบิัตใินระดับปรญิญาตรี
• การบรูณาการพันธกจิตา่งๆ กบัการเรยีนการสอนในระดับปรญิญาตรี
• การชว่ยเหลอื ก ากบั ตดิตาม ในการท าวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระและการตพีมิพผ์ลงานใน
ระดับบัณฑติศกึษา

ตวับง่ชีท้ ี ่5.3 การประเมนิผูเ้รยีน

• การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศกึษาแหง่ชาติ
• การตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา
• การก ากบัการประเมนิการจัดการเรยีนการสอนและประเมนิหลักสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
• การประเมนิวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระในระดับบัณฑติศกึษา

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร
องค์ประกอบที ่ 5  หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน

46

ใหอ้ธบิายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนนิงานในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งดังตอ่ไปนี้
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0 1 2 3 4 5
ไมม่รีะบบ
ไมม่กีลไก
ไมม่แีนวคดิ
ในการก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรงุ
ไมม่ขีอ้มลู
หลกัฐาน

มรีะบบ มี
กลไก
ไมม่กีารน า
ระบบกลไก
ไปสูก่าร
ปฎบิตั/ิ
ด าเนนิงาน

มรีะบบ มกีลไก
มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏบิตั/ิ
ด าเนนิงาน
มกีารประเมนิ
กระบวนการ
ไมม่กีาร
ปรับปรงุ/
พฒันา/
บรูณาการ
กระบวนการ

มรีะบบ มกีลไก
มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏบิตั/ิ
ด าเนนิงาน
มกีารประเมนิ
กระบวนการ
มกีารปรับปรงุ/
พฒันา/
บรูณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมนิ

มรีะบบ มกีลไก
มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏบิตั/ิ
ด าเนนิงาน
มกีารประเมนิ
กระบวนการ
มกีารปรับปรงุ/
พฒันา/
บรูณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมนิ
มกีารเรยีนรูโ้ดย
ด าเนนิการตาม
วงจร PDCA 
มากกวา่หนึง่รอบ
หรอืมกีารจัดการ
ความรูใ้น
กระบวนการ
ด าเนนิงาน

มรีะบบ มกีลไก
มกีารน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบิตั/ิด าเนนิงาน
มกีารประเมนิ
กระบวนการ
มกีารปรับปรงุ/พฒันา/
บรูณาการกระบวนการ
จากผลการประเมนิ
มกีารเรยีนรูโ้ดย
ด าเนนิการตามวงจร
PDCA มากกวา่หนึง่รอบ
หรอืมกีารจัดการความรู ้
ในกระบวนการ
ด าเนนิงาน
มแีนวทางปฏบิตัทิีด่โีดย
มกีารเทยีบเคยีงกบั
หลกัสตูรเดยีวกนัในกลุม่
สถาบนัเดยีวกนัที่
เหมาะสม หรอืไดร้ับ
รางวลัในระดบัชาตหิรอื
นานาชาติ

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร
องค์ประกอบที ่ 5  หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน

47

เกณฑก์ารประเมนิ  ตัวบง่ชีท้ี ่5.1 – 5.3

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร
องค์ประกอบที ่ 5  หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน

48

ตัวบง่ชีท้ี ่5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอดุมศกึษาแหง่ชาติ

• ผลการด าเนนิงานของหลักสตูร หมายถงึ รอ้ยละของผลการด าเนนิงานตามตัวบง่ชีก้าร
ด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศกึษาทีป่รากฎในหลักสตูร (มคอ.2) หมวดที ่7 
ขอ้ 7 ทีห่ลักสตูรแตล่ะหลักสตูรด าเนนิงานไดใ้นแตล่ะปีการศกึษา อาจารยป์ระจ าหลักสตูรจะ
เป็นผูร้ายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูร (มคอ.7)

รอ้ยละของผลการด าเนนิงานตาม
ตัวบง่ชีก้ารด าเนนิงานตามกรอบ TQF =

จ านวนตัวบง่ชีฯ้ ทีด่ าเนนิการไดจ้รงิ

จ านวนตัวบง่ชีฯ้ ทีต่อ้งด าเนนิการในปีการศกึษานัน้

สตูรการค านวณ

คา่รอ้ยละทีค่ านวณได ้ คดิเป็นคะแนน

รอ้ยละ 100 5

มากกวา่รอ้ยละ 80 1 + (0.2(คา่รอ้ยละทีค่ านวณได ้- 80))

รอ้ยละ 80 1

ไมเ่กนิรอ้ยละ 80 0
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การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร
องค์ประกอบที ่ 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  (จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี)

49

ตวับง่ชีท้ ี ่6.1 ส ิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้

ใหอ้ธบิายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนนิงานในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งดงัตอ่ไปนี้

• ระบบการด าเนนิงานของภาควชิา/คณะ/สถาบนัโดยมสีว่นรวมของอาจารยป์ระจ า

หลกัสตูรเพือ่ใหม้สี ิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้

• จ านวนสิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ีเ่พยีงพอและเหมาะสมตอ่การจัดการเรยีนการสอน

• กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษาและอาจารย์

ตอ่สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้

0 1 2 3 4 5
ไมม่รีะบบ
ไมม่กีลไก
ไมม่แีนวคดิ
ในการก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรงุ
ไมม่ขีอ้มลู
หลกัฐาน

มรีะบบ มี
กลไก
ไมม่กีารน า
ระบบกลไก
ไปสูก่าร
ปฎบิตั/ิ
ด าเนนิงาน

มรีะบบ มกีลไก
มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏบิตั/ิ
ด าเนนิงาน
มกีารประเมนิ
กระบวนการ
ไมม่กีาร
ปรับปรงุ/
พฒันา/
บรูณาการ
กระบวนการ

มรีะบบ มกีลไก
มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏบิตั/ิ
ด าเนนิงาน
มกีารประเมนิ
กระบวนการ
มกีารปรับปรงุ/
พฒันา/
บรูณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมนิ

มรีะบบ มกีลไก
มกีารน าระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏบิตั/ิ
ด าเนนิงาน
มกีารประเมนิ
กระบวนการ
มกีารปรับปรงุ/
พฒันา/
บรูณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมนิ
มกีารเรยีนรูโ้ดย
ด าเนนิการตาม
วงจร PDCA 
มากกวา่หนึง่รอบ
หรอืมกีารจัดการ
ความรูใ้น
กระบวนการ
ด าเนนิงาน

มรีะบบ มกีลไก
มกีารน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบิตั/ิด าเนนิงาน
มกีารประเมนิ
กระบวนการ
มกีารปรับปรงุ/พฒันา/
บรูณาการกระบวนการ
จากผลการประเมนิ
มกีารเรยีนรูโ้ดย
ด าเนนิการตามวงจร
PDCA มากกวา่หนึง่รอบ
หรอืมกีารจัดการความรู ้
ในกระบวนการ
ด าเนนิงาน
มแีนวทางปฏบิตัทิีด่โีดย
มกีารเทยีบเคยีงกบั
หลกัสตูรเดยีวกนัในกลุม่
สถาบนัเดยีวกนัที่
เหมาะสม หรอืไดร้ับ
รางวลัในระดบัชาตหิรอื
นานาชาติ

การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร
องค์ประกอบที ่ 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

50

เกณฑก์ารประเมนิ  ตัวบง่ชีท้ี ่6.1 สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้
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การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร

แนวทางการวเิคราะห์และสรุปผล  ระดบัหลกัสูตร
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 ไมผ่า่นองคป์ระกอบที ่ 1 การก ากบัมาตรฐาน

คะแนนระดบัหลกัสตูร = 0 หมายถงึ หลกัสตูรไมไ่ดม้าตรฐาน

 คะแนนระดบัหลกัสตูรเป็นคะแนนเฉลีย่ของตวับง่ชีใ้นองคป์ระกอบที ่2-6

(13 ตวับง่ชี้ )

คะแนน ระดบัคณุภาพ

0.01 - 2.00 นอ้ย

2.01 - 3.00 ปานกลาง

3.01 - 4.00 ดี

4.01 - 5.00 ดมีาก
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Thank you …


