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บทที่ ๓ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  การด าเนินงาน

และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 

๑. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า
หลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ 

๒. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ต าแหน่ง
ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที ่เน้นกระบวนการ จะ
ประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้
ประเมินเพ่ือให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนใน
แต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 

๔. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย
มีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุก
ระบบต้อง ได้ รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภา พภายใน
ระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพ้ืนฐานให้กับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตร
วิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้าน
บริหารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็น
ประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

๑. การก ากับมาตรฐาน ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี เกณฑ์ ๔ ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ ๑๒ ข้อ 

๒. บัณฑิต ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

  ๒.๒ การได้งานท าหรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

๓. นักศึกษา ๓.๑ การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
    - การเตรียมความพร้อมก่อนเขาศึกษา 
  ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษา 
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ  
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

    - การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์  
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

    - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

  ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
    - อัตราการส าเร็จการศึกษา 
    - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ

นักศึกษา 
๔. อาจารย์ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- การบริหารอาจารย์ 
    - การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
  ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
    - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  (วิทยาลัย

สังกัด สบช. ขอไม่ประเมิน) 
    - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
    - จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา

เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
    - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

๕. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้นๆ 

  ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู ้(มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการจัดการเรียนการ
สอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  ๕.๓ การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
    - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ 
    ประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) 
    - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๕.๔  ผลการด าเนินงานหลักสูตร 

ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๖. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดย
มีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

    - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

    - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ



๓๒ 
 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
องค์ประกอบท่ี ๑   การก ากบัมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่ง คือ การพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ  มาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและ
มาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรให้มีหรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว ๔ ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตาม
เกณฑ์ดังกล่าว ๑๒ ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

 

 



๓๓ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และที่สถาบนัพระบรมราชชนกเพิ่มเติม 

เกณฑ์การประเมิน ปวส. ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล) ตรี โท 
๑. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า ๓ คน และเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า ๑ หลักสูตรไม่ได้ 
และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า ๕ คน และเป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า ๑ 
หลักสูตรไม่ได้ และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ 
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า ๕ คน และเป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า ๑ 
หลักสูตรไม่ได้ และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า ๕ คน และเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า ๑ หลักสูตรไม่ได้ 
และประจ าหลักสูตรตลอดระยะ 
เวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น 

๒. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
อย่างน้อย ๒ คน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโททางการ
พยาบาล ที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
การสอนทางการพยาบาลครบทุก
สาขาหลักทางการพยาบาล  ได้แก่  
๑. การพยาบาลผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ 
๒. การพยาบาลเด็ก 
๓. การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
๔. การพยาบาลอนามัยชุมชน 
๕. สูติศาสตร์/การพยาบาลแม ่
และเด็ก  

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย  
๒ คน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 

๓. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 

๔. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน    ๑. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ



๓๔ 
 

เกณฑ์การประเมิน ปวส. ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล) ตรี โท 
ปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา นั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
๒. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
๓. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย 
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
หมายเหต ุ หลักสูตรปริญญาโท 
ตามบันทึกข้อความท่ี ศธ ๐๕๐๖
(๔)/ว๘๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค. 
๒๕๕๕ ก าหนดว่า ให้อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็น
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัย
หลังจากส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ 
ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่
เริ่มสอน จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะ
สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ
ปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 



๓๕ 
 

เกณฑ์การประเมิน ปวส. ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล) ตรี โท 
๕. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้า
อิสระ 

   ๑. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง ทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
หมายเหตุ  การพิจารณากรณี
อาจารย์เกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ ดังนี้ 
๑) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ 
ทีม่ีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ กลับเข้ามา
ท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลา
ได้โดยใช้ระบบการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้างที่ให้
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมี
การก าหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน 
อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 



๓๖ 
 

เกณฑ์การประเมิน ปวส. ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล) ตรี โท 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอนได้ 

๒) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” 
สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไป 
จนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา หาก
นักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 

๖. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี) 

   ๑. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
๒. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ 
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  
หมายเหตุ  แนวทางบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗.๖ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ  หมายถึ ง  บุ คลากรที่ มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็น



๓๗ 
 

เกณฑ์การประเมิน ปวส. ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล) ตรี โท 
บุคลากรที่ ไม่อยู่ ในสายวิชาการ 
หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้าน
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ เ ฉ พา ะ  ที่ จ ะ เ ป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ต้องเป็นบุคลากรประจ าในสถาบัน
เท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจ าใน
สถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงในสาขาวิชา
นั้ น ๆ  เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ใ น ร ะดั บ
หน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือ
วงการวิชาชีพด้านนั้นเทียบได้ไม่ต่ า
กว่าระดับ ๙ ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 

๗. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์   

   ๑. อาจารย์ประจ าและผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ



๓๘ 
 

เกณฑ์การประเมิน ปวส. ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล) ตรี โท 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
๒. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา  

๘. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

   (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็ม
ในการประชุมทางวิชาการ
(proceedings) หรือวารสาร หรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถ
ทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้  โดย
พิจารณาจากปีท่ีได้รับสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด 

๙. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
 

   วิทยานิพนธ์  
อาจารย์ ๑ คน ต่อ นักศึกษา ๕ คน  
การค้นคว้าอิสระ  
อาจารย์ ๑ คน ต่อ นักศึกษา ๑๕ คน   



๓๙ 
 

เกณฑ์การประเมิน ปวส. ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล) ตรี โท 
  หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง ๒ ประเภท
ให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบเท่ากับ 
นักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ ๓ คน  

หมายเหตุ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๑๐ ก าหนดว่า อาจารย์ประจ า 
๑ คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่
เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมี
อาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่
จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษา
นั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๐ คน 
เพ่ือสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพ
สูงที่มีความพร้อมทางด้านทุนวิจัย
และเครื่องมือวิจัย รวมทัง้ผู้ที่
ด าเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่
อย่างต่อเนื่อง ในการผลิตผลงาน 

๑๐. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ  

   ควรมีอย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ 
ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน  
หมายเหตุ เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์
ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ  



๔๐ 
 

เกณฑ์การประเมิน ปวส. ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล) ตรี โท 
๑๑. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน ๕ ปี (จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
โดยสถาบันพระบรมราชชนก   
และส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ ๖) 
หมายเหตุ   ยกเว้นหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ 
จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบโดยสถาบันพระ
บรมราชชนก และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ ๔ 

ต้องไม่เกิน ๕ ปี (จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและอนุมติั/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ 
สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งาน 
ในปีที่ ๖) 
 

ต้องไม่เกิน ๕ ป ี(จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและอนุมติั/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ 
สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ ๖) 
หมายเหตุ  ส าหรับหลักสูตร ๕ ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ ๗ หรือ
หลักสูตร ๖ ปี ประกาศใช้ในปี 
ที่ ๘  

ต้องไม่เกิน ๕ ปี (จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ ๖) 
 

๑๒. การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร 
และการเรียนการสอน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ ๑ - ๕ ต้อง
ด าเนินการทุกตัว หรือเป็นไปตาม
หลักสูตรก าหนด 

 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ ๑ - ๕  ต้อง
ด าเนินการทุกตัว 

 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ ๑ - ๕  ต้อง
ด าเนินการทุกตัว 

 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ ๑ - ๕ ต้อง
ด าเนินการทุกตัว 

 

รวม เกณฑ์ ๔ ข้อ เกณฑ์ ๔ ข้อ เกณฑ์ ๔ ข้อ เกณฑ์ ๑๒ ข้อ 

 



๔๑ 
 

- เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หากมีการประกาศใช้
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 

   - วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่มีการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือให้ 
   เหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของแต่ละหลักสูตรก าหนด  

 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน”  
                                       (คะแนนเป็น ศูนย์) 
 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 

๑.  เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
๒.  หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
๓. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ

หลักสูตร รวมทั้งหลักฐานการอนุมัติ หรือให้การเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาลในกรณีของวิทยาลัยพยาบาล  



๔๒ 
 
องค์ประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 
 
 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  สามารถประยุกต์ใช้
ความรู ้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั ้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมา เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จาก     
ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
   ภายใน ๑ ปี 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ 
  ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ 
  การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
 
 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ คุณภาพบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 แห่งชาติ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์   
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ. ๒ 
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทาง
ปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา ใน
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประเมินคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาจะต้องครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพอย่างน้อย ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  ๒) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และ ๓) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕) 
 
สูตรการค านวณ    
 คะแนนที่ได้  =  
 
 
ข้อมูลประกอบ   
 จ านวนบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๐ ของจ านวนบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
 

 

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 



๔๔ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
บัณฑิตปริญญาตรี/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และ

ภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจาก
วันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมี
งานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้  การ
ค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้
ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบ 
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐ 
 
สูตรการค านวณ   
๑. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
ตามสูตร 

 
 

 
 
 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิต/ผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

 คะแนนที่ได้ =     
 

 

หมายเหตุ  :  จ านวนบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจ านวน 
                 บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

      จ านวนบัณฑิตปริญญาตรี/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

                         จ านวนบณัฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
X ๑๐๐ 

ค่ารอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตร/ีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี

                                            ๑๐๐ 
X ๕ 



๔๕ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ (ปริญญาโท)  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับ 

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มี

ความน่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้
ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชนต่อสาธารณะ  ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมิน
คุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

เกณฑ์การประเมิน       
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น

คะแนนระหว่าง ๐ – ๕ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ   
๑. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร  
  
 
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
  

คะแนนที่ได้ =  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

                           จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
X ๑๐๐ 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

                                                        ๔๐ 
X ๕ 



๔๖ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๑๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
๐.๒๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
๐.๔๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๖๐ - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 
๐.๘๐ - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจงให้ กพอ./กก่อ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๑.๐๐ - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) 

และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
หมายเหตุ  

๑. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

๒. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน 
ปีการประเมินนั้น ๆ 

๓. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
๔. การนับผลงานวิจัยให้นับตามปีปฏิทิน 

 
 
 
 



๔๗ 
 
องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา 

 
ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบ

ประกันคุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็น
ระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาและ
การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ และส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรูในศตวรรษที่  ๒๑ ประกอบด้วย ๔ กลุ่ม หลัก ได้แก่ 
(๑) กลุ่มวิชาหลัก (core subjects) (๒) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (๓) กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (๔ ) กลุ่มทักษะสารสนเทศ  สื่อและ
เทคโนโลยี (information, mediaand technology skills) 

 

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 
๑) กลุ่มทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ได้แก่ (๑) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา

(criticalthinking and problem solving) (๒) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) 
(๓) การสื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration) 

๒) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology 
skills) ประกอบด้วย  การรู้สารสนเทศ  (information literacy) การรู้สื่ อ  (media literacy) และการรู้
ICT (ICT literacy) 

๓) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการ
ปรั บตั ว และยื ดหยุ่ น  (adaptability and flexibility) ความคิดริ เ ริ่ มและการ เ รี ยนรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตน เอง 
(initiative and self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม  (social and cross-cultural 
interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็น
ผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม(leadership and social responsibility)  

 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับ
นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การด าเนินการดังกล่าวให้
พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑   การรับนักศึกษา  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ  แต่ละ
หลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน 
และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือ
วิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมี
เวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา  
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร  
 
เกณฑ์การประเมิน    

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดในการ

ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมม่ีการน าระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 

 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 
 
 
 



๔๙ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความ
พร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตรา
การลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการ
วางระบบการดูแล ให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด รวมทั้งการส่งเสริม การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ได้มาตรฐานสากล  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อย ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา  
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

  

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต  
 
เกณฑ์การประเมิน      

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 

 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไมม่ีการ
ปรับปรุง/ 
พัฒนา
กระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้
ชัดเจน 

 
 
 



๕๐ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ไม่มีการรายงาน

ผลการด าเนินงาน  
 มีการรายงานผล 

การด าเนินงานใน
บางเรื่อง  

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เรื่องตามค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้  

 

 มีการรายงานผล 
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้   

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในบางเรื่อง 

 

 มีการรายงานผล 
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้   

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในทุกเรื่อง  

 

 มีการรายงานผล 
การด าเนินงานครบ 
ทุกเรื่องตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้  

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในทุกเรื่อง 

 มีผลการด าเนินงานท่ี
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผลการ
ด าเนินงานท่ีโดดเด่น
อย่างแท้จริง  

 
หมายเหตุ  สถาบันพระบรมราชชนกจะถือเอาจ านวนนักศึกษาใหม่ ในวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน  
              เป็นจ านวนเต็มของนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษานั้นๆ  
 
 
 
 



๕๑ 
 
องค์ประกอบที่ ๔  อาจารย ์
   
  อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบ
ประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพ
บริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและ
การปฎิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงาน
ตลอดจนการก ากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์เป็นการ
ด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการ
ลงทุนงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าใน
หลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร  และมีประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะทอ้นจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 

  องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ 
และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ที ่๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์
คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการ
คัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผน
ระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
- ระบบการบริหารอาจารย์  
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

  ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถของอาจารย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน      
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไป 

สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัตท่ีิดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 



๕๓ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒  คุณภาพอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ 
โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต 
อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
  ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้ จะประกอบด้วย 

-  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
-  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้น  ๆ

เกณฑ์การประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  
= ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  
= ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  

สูตรการค านวณ     
๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 
 

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้    =   
 
 
หมายเหตุ  :  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี ้อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน
ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
  

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

          จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
 

                 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
X ๑๐๐ 

X ๕ 



๕๔ 
 
* ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 ตัวบ่งชี้ : ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
          เกณฑ์การประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  เป็นคะแนน
ระหว่าง ๐ – ๕ 
 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  
= ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้น  เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจด
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมี
วิธีการคิด ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม ๕  = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม ๕  = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ  : 
๑. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามสูตร 
 
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 

               ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ X ๕ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร                     

                จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
 

X ๑๐๐ 



๕๕ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับชาติ 

๐.๔๐  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา 
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอ 
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๖๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี ๒ 

๐.๘๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน 
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ 
ทั่วไป และแจงให้ กพอ./กก่อ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๑.๐๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน 
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.๒๕๕๖ 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผานเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให้ด าเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบให้มและได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผานเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแลว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

    แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ
เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
หมายเหตุ 

๑. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

๒. การนับผลงานวิจัยให้นับตามปีปฏิทิน 



๕๖ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
  ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงาน ในประเด็นต่อไปนี้  

- การคงอยู่ของอาจารย์  
- ความพึงพอใจของอาจารย์  

 
เกณฑ์การประเมิน   

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ไม่มีการรายงาน 

ผลการด าเนินงาน  
 มีการรายงานผล

การด าเนินงาน 
ในบางเรื่อง  

 มีการรายงานผล 
การด าเนินงาน 
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้  

 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก 
เรื่องตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้   

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในบางเรื่อง 

 

 มีการรายงานผลการ 
ด าเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้   

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในทุกเรื่อง 

 

 มีการรายงานผล 
การด าเนินงานครบ 
ทุกเรื่องตามค าอธิบาย 
ในตัวบ่งชี้  

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน 
ทุกเรื่อง 

 มีผลการด าเนินงานท่ี 
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ 
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนินงานท่ี 
โดดเด่นอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 
องค์ประกอบท่ี ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ใน 
การบริหารจัดการ ๓ ด้านที่ส าคัญ คือ (๑) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (๒) การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน (๓) การประเมินผู้ เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร
ประกอบด้วย หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  รวมทั้งการวาง
ระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้ พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 



๕๘ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร 
ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ 
โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการ
พัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงาน อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ  

 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ 
ความต้องการของประเทศ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 
 
 
 
 



๕๙ 
 
ตวับ่งชี้ท่ี ๕.๒  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา  โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนใน
วิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส าหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา 
ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ
ต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ  ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท า
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา  

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและ
ในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในอยา่งน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- การก าหนดผู้สอน  
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔)  
  และการจัดการเรียนการสอน  
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ   
  วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ 
  สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์  
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มี 
  ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ 
  ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  

  
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล 
การด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน  
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
 



๖๐ 
 
เกณฑ์การประเมิน    
 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ  
มีกลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย 
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถ 
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 
 



๖๑ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓  การประเมินผู้เรียน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
             การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน า
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) 
และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of 
learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรก
ด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการ
ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผล
การประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการ
ประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้
ความส าคญักับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงาน อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ  
  มคอ.๗)  
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้  ให้ข้อมูลที่ช่วยให้
ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 



๖๒ 
 
เกณฑ์การประเมิน :    
 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง เห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
 



๖๓ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.๒) หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ที่
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
       มีค่าคะแนนเท่ากับ ๐  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
       มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๕๐  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๘๐.๐๑-๘๙.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
       มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๐๐  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๙๐.๐๐-๙๔.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
       มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๕๐  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๙๕.๐๐-๙๙.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
       มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๗๕  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๑๐๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
       มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕ 
 

* ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 ตัวบ่งชี้ : ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน   
มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามที่หลักสูตรระบุไว้ในแต่ละปี    
        มีค่าคะแนนเท่ากับ ๐  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๘๐  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามที่หลักสูตรระบุไว้ในแต่ละปี  
        มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๕๐  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๘๐.๐๑-๘๙.๙๙  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามที่หลักสูตรระบุไว้ในแต่ละปี  
        มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๐๐  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๙๐.๐๐-๙๔.๙๙  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามที่หลักสูตรระบุไว้ในแต่ละปี 
        มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๕๐  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๙๕.๐๐-๙๙.๙๙  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามที่หลักสูตรระบุไว้ในแต่ละปี  
        มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๗๕  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๑๐๐  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามที่หลักสูตรระบุไว้ในแต่ละปี 
        มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕ 



๖๔ 
 
องค์ประกอบท่ี ๖  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด 
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ 

 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
 

ตัวบ่งชี้  ๖.๑  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 



๖๕ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
  ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ  ได้แก่ ความพร้อมทาง
กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และ
สิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ 
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้อง
มีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงาน อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง เห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 


