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กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปการศึกษา 2557-2561)
เพื่อ ใหการประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาเกิ ด ประโยชน จึงควรมี แนวทางการจั ด กระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
การวางแผน (Plan) = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนาผล
การประเมินปกอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนสิงหาคม (กรณีใช
ระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน)
การดาเนินงานและเก็ บ ขอมู ล (Do) = ดาเนิน งานและเก็บขอมู ลบันทึก ผลการดาเนิ นงาน
ตั้งแตตนปการศึกษา คือ เดือนที่ 1-เดือนที่ 12 ของปการศึกษา (เดือนสิงหาคม-กรกฎาคม ปถัดไป)
การประเมินคุ ณภาพ (Check/study) = ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลั กสูตร
คณะ และสถาบัน ระหวางเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ของปการศึกษาถัดไป
การเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) = วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผล
การประเมิ น โดยคณะกรรมการบริห ารระดั บ หลัก สู ต ร ระดับ คณะ และระดั บ สถาบั น โดยนา
ขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุ งการ
ดาเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาป และเสนอตั้ง
งบประมาณปถัดไป หรือจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็
ได
วิธีการประกันคุณภาพภายใน กาหนดไวดังนี้
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปการศึ กษาใหม
2. สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ที่ไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online และให
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจาทุกปทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดั บหลักสูตรและจัดทารายงานประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรผานระบบ CHE QA Online
4. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานาผลการประเมินระดับหลั กสูตรมาจัดทารายงานการประเมิ น
ตนเองระดับคณะ
5. คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA online และยืนยันผลการ
ประเมินหลักสูตรที่ไดประเมินไปแลว
6. สถาบันนาผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมิ นระดับคณะวิชา มาจัดทารายงาน
การประเมินตนเองระดับสถาบัน
7. สถาบั นประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิ นตนเองระดับ
หลักสูตร คณะวิชา พรอมนาผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในป
การศึกษาถัดไป
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8. ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษานาผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุ ณภาพภายในที่ ส ถาบั น แตงตั้ ง (รวมทั้ง ขอเสนอแนะของสภาสถาบั น ) มาวางแผนปรับ ปรุ ง การ
ดาเนินงาน แผนปฏิบัติการประจาป และแผนกลยุทธ
9. สงรายงานประจาปที่ เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online
ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประกั นคุณภาพภายใน
ทุกปการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคระ และระดับสถาบัน ตามลาดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนผู
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินและสงผลการประเมินใหสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ผานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 1 ชุดอาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน
เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ในกรณีที่ตองการเผยแพรหลัก สู ต รที่ มี คุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรที่กาหนดไว ดังนี้
- ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนอยางนอย 3 คน โดยเกิ น กวากึ่ ง หนึ่ ง เปนผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกสถาบันและอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิ ชาที่ขอรับการ
ประเมิน
- ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลั กสูตรของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณสมบัติเ ฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสู ตร ของระดับ
การศึกษาปริญญาตรี เปนดังนี้
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมี คุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดารงตาแหนงทาง
วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป
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นิยามศัพท์
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่
มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตั วบุค คล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนใน
องคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิ บัติงานไดอยางมี ประสิทธิภาพ อัน
จะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ
1. ความรูที่ฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรค
หรือสั ญชาติญาณของแตละบุค คลในการทาความเขาใจสิ่ ง ตาง เปนความรู ที่ ไมสามารถถ ายทอด
ออกมาเปนคาพูดหรื อลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทั กษะในการทางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิง
วิ เคราะห บางครั้งจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม
2. ความรู ที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรู ที่สามารถรวบรวม ถายทอดไดโดย
ผานวิ ธตี างๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวา เปนความรู
แบบรูปธรรม
การจัดการความรูเปนการดาเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก
1. การกาหนดความรูหลักที่จาเปนหรือสาคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร
2. การเสาะหาความรูที่ตองการ
3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน
4. การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน
5. การนาประสบการณจากการทางาน และการประยุ กตใชความรู มาแลกเปลี่ย น
เรียนรู และสกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว
6. การจดบันทึก “ขุมความรู” และแกนความรู” สาหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุด
ความรูที่ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดาเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนือ้ เดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของเปนทั้งความรู ที่
ชัดแจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นที่เขาใจไดทั่ว ไป (Explicit Knowledge) และความรู ฝงลึ ก
อยูในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทัง้ ที่อยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยู ในสมอง (เหตุผล) และ
อยูในมือ และสวนอื่นๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู เปนกิจกรรมที่ค นจานวน
หนึ่งทารวมกันไมใชกิจกรรมที่ทาโดยคนเดียว
การตีพิมพ์ในลั กษณะใดลัก ษณะหนึ่ง หมายถึง การตี พิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณใน
ลักษณะของรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการ วารสารวิ ชาการ หรือสิ ่งพิมพทางวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลั ย หรือ ระดั บคณะ และตองเปนผลงานที่ผ านการกลั่ นกรอง (Peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย
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การเที ย บเคี ย งผลการดาเนิน งาน (Benchmarking) หมายถึ ง วิ ธี ก ารในการวั ด และ
เปรี ย บเที ย บผลผลิ ต บริก ารและวิธี ก ารปฏิ บั ติ กั บ องคกรที่ ส ามารถทาไดดีก วา เพื่ อ นาผลการ
เปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเพื่อมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ
การจัดสรร ทรัพยากรการปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สาคัญของ
สถาบัน (organization – wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปใน
แนวทางเดีย วกัน (alignment) ซึ่ง การดาเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผล
การดาเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ
การเผยแพรงานสรางสรรค์ในระดั บความรวมมือ ระหวางประเทศ หมายถึง โครงการ
รวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพรงานสรางสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรที่เปดกวางสาหรับทุก
ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)
การเผยแพรงานสรางสรรค์ ในระดับภูมิภาคอาเซี ยน หมายถึ ง การเผยแพรเฉพาะในกลุม
อาเซีย น 10 ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศนั บรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลง
เผยแพร ไมจาเปนตองไปแสดงในตางประเทศ
อาเซี ยน หมายถึง สมาคมประชาชาติ แหงเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร
ไทย และเวียดนาม
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดั บชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบั บสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจั ดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัด
ประชุ ม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เปนที่ย อมรั บในสาขาวิ ช านั้ น ๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมิน
บทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และมีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย
3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25
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การเผยแพรผลงานวิ จั ย ในที่ ป ระชุม วิช าการระดั บ นานาชาติ หมายถึ ง การนาเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบั บสมบู รณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุ ม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการจั ด
ประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดั บปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มี ผลงาน
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมิ นบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศและรวมกันแลวไมนอย
กวารอยละ 25
** บทความในการประชุมวิ ชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นาเสนอใหกองบรรณาธิการ
หรือคณะกรรมการจั ดประชุมพิ จารณาคัดเลือก ตองเปนฉบับสมบูร ณ (Full paper) และไดรับการ
ตีพิมพ ซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
งานวิ จัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคาตอบของปญหา หรือการ
เสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนการประดิ ษฐคิ ดคนที ่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง
วิ เคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ
งานสรางสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ที่มีความเปน
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่ เ หมาะสมตามประเภทของงานศิ ลปะซึ่ง มีแ นว
ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพื่อเปนตนแบบหรื อความสามารถในการ
บุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุ นทรียและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชี พตามการจัด
กลุ มศิล ปะของอาเซี ย น งานสรางสรรคทางศิล ปะ ไดแก (1) ทั ศนศิ ลป (Visual Art) ประกอบดวย
ผลงานดานจิ ตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิ มพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและ
งานออกแบบประเภทอื่ น ๆ (2) ศิ ล ปะการแสดง (Performance Art) ประกอบดวย ดุ ริย างคศิ ล ป
นาฏยศิ ล ป รวมทั้ง การแสดงรู ป แบบตางๆ และ (3) วรรณศิ ล ป (Literature) ซึ่ง ประกอบดวยบท
ประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบั ติที่ทาใหสถาบันประสบความสาเร็จ
หรือ สูความเปนเลิ ศ ตามเปาหมาย เปนที ่ย อมรั บ ในวงวิ ช าการหรือ วิ ช าชีพ นั้ น ๆ มี ห ลั ก ฐานของ
ความสาเร็ จปรากฏชั ด เจน โดยมีการสรุป วิธีป ฏิ บัติ หรือ ขั้น ตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู และ
ประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใชประโยชน
ได

7

ประสบการณ์ดานการทาวิจัย หมายถึง มีประสบการณดานการทาวิจัยเปนผลสาเร็จมาแลว
โดยมี ห ลัก ฐานเปนผลงานที่ น าเสนอในที่ ประชุ มวิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุม (Proceeding) ที่มี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเปนผลงานที ่เปนรูปเลมซึ่งนาเสนอแหลงทุน
วิ จัยหรือนาเสนอผูวาจางในการทาวิจัยนั้นๆ และเปนผลงานที ่แหลงทุนวิจัยหรือผูวาจางวิจัยไดตรวจรับ
งานเรียบรอยแลว ซึ่งเปนผลงานวิจัยที่ไ มใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารยประจา
หลักสูตร โดยใหรายงานผลงานวิจัยของอาจารยประจาหลักสูตรทุกคน ไวในเอกสารหลักสู ตร ทั้ง นี้
การรายงานผลงานวิจั ย ที่ ตีพิมพใหรายงานในลัก ษณะของการเขี ย นบรรณานุกรม หรือ การเขีย น
เอกสารอางอิง ทางวิช าการ กลาวคือ ระบุชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ปที่ พิม พและแหลงตี พิ มพ
เผยแพรผลงาน
ผลงานที่ไดรับการตี พิมพ์ในวารสารวิ ชาการระดับ ชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ ไดรับการตีพิมพในวารสารวิ ช าการ (Journal) ที่มี ชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลงานที่ ไ ดรับ การตี พิม พ์ในวารสารวิ ชาการระดั บนานาชาติ หมายถึ ง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ไดรับตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล
สากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com)
หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Scicnce Citation Index,
Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมู ล Scopus หรือวารสารวิช าการระดับนานาชาติตาม
ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนกลยุ ทธ์ หมายถึ ง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่ กาหนด
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธไปดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุ ประสงค ผล
การวิ เ คราะหจุ ดแข็ ง จุ ดออน โอกาสและภั ย คุ กคาม กลยุ ทธตางๆ ของสถาบั น ควรครอบคลุมทุก
ภารกิจของสถาบันซึ่งตอง มีการกาหนดตัวบงชี้ความสาเร็จของแตละกลยุทธและคาเหาหมายของตั ว
บงชี้เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามกลยุทธโดยสถาบันนาแผนกลยุทธมาจัดทาแผน
ดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาป
แผนกลยุท ธ์ทางการเงิ น หมายถึง แผนระยะยาวที่ ระบุที่ม าและใชไปของทรั พ ยากรทาง
การเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดาเนินการได แผนกลยุทธทาง
การเงินจะสอดรั บไปกับแผนกลยุทธของสถาบัน สถาบั นควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตอง
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จัด หาสาหรั บการดาเนิ น งานตามกลยุ ทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรั พยากรออกมาเปน
เงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดาเนินการ
ใหกลยุ ทธนั้นบัง เกิด ผล จากนั้นจึงจะกาหนดใหเห็นอยางชั ดเจนถึ ง ที่ม าของเงินทุ น ที่ตองการใชวา
สามารถจัดหาไดจากแหลงเงิ นทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรื อเงิ น
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือ
สถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา
รวมทั้ง การวิเ คราะหตนทุน ของการดาเนิ นงานดวย เชน ตนทุน ตอหนวยในการผลิต บั ณฑิตในแตละ
หลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน
แผนปฏิ บัติการประจาป หมายถึง แผนระยะสั้นที่ มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ป
เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย
โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะตองดาเนินการในปนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้
ความสาเร็จของโครงการหรือกิ จกรรม งบประมาณในการดาเนินการรายละเอียดและทรั พยากรที ่ตอง
ใชในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ
พหุ วิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การ
ใชองคความรู หลายสาขาวิชา หลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชในการวิเคราะห วิจั ย
และสังเคราะหขึ้นเปนองคความรูใหมและพัฒนาเปนศาสตรใหมขึ้น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลั กสูตรที่นาเอาความรูหลายศาสตร
หรือหลายอนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพื่อประโยชนในการวิ เคราะห วิจัย จนกระทั้ งผูเรียน
สามารถพัฒนาความรู องคความรูเปนศาสตรใหมขึ้นหรือเกิดอนุศาสตรใหมขึ้น
ตัวอยาง หลั กสูตรที่เปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรม+แพทยศาสตร)
ภู มิ ศาสตรสารสนเทศ (ภู มิ ศ าสตร+เทคโนโลยี สารสนเทศ) วิ ศ วกรรมนาโน (วิ ศ วกรรมศาสตร+
วิ ทยาศาสตร+เคมี)
ตัวอยาง หลักสูตรที่ไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึ กษา ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)
พิ ช ญพิ จ ารณ์ (Peer review) หมายถึ ง การตรวจเยี่ ย มโดยผู ทรงคุณ วุ ฒิที่ มี ค วามรู
ความสามารถ และประสบก ารณ ซึ่ ง สามารถใหขอสั ง เกตและขอเสนอแนะเชิ ง พั ฒ นาแก
สถาบันอุดมศึ กษาในการพั ฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตาม
เกณฑมาตรฐานที่กาหนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา
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ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึ ง ขั้ นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอยางชั ดเจนวา ตองทาอะไรบางเพื่อให
ไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติง านจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็ กทรอนิ กสหรื อโดยวิ ธกี ารอื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจั ย
นาเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนิ นอยูได โดยมีการจัดสรรทรั พยากร
มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดาเนินงาน
สาขาวิชาที่สัมพั นธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตาแหนงทางวิชาการที่สัมพั นธกับ
ศาสตรที่เปดสอนมิใชสัมพันธกับรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชา (Field
of Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุ มครั้งที่ 12/2554
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554
หนวยงานหรือ องค์ก ารระดับ ชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบั น ระดั บกรมหรือ
เทีย บเทาขึ้นไป (เชน ระดั บจั ง หวัด) หรือรั ฐ วิสาหกิจ หรือ องคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคการกลางระดั บชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม
สภาหอการคา สภาวิชาชีพ)
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยั งหมายถึง การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใชทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ธรรมที่ ใ ชในการบริหารงานนี้มีค วามหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมี
ความหมายเพีย งหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึ ง ศี ล ธรรม คุณธรรม จริ ย ธรรมและความ
ถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญ ูชนพึงมี และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน
หลั กธรรมาภิบาลของการบริหารกิ จการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้
1. หลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติร าชการที่บรรลุวั ตถุประสงคและ
เปาหมายของแผน การปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดาเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียง
กั บสวนราชการหรื อหนวยงานที่ มี ภารกิจ คลายคลึง กัน และมี ผลการปฏิบัติ ง านในระดั บชั้นนาของ
ประเทศเพื่อใหเกิ ดประโยชนสุ ขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุ ทธศาสตรและ
เปาประสงคที่ ชัด เจนมีกระบวนการปฏิบัติ ง านและระบบงานที่เ ปนมาตรฐานรวมถึง มี การติ ด ตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
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2. หลักประสิ ทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับที่ ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริ การจัดการที่เหมาะสมใหองคการ
สามารถใชทรั พยากรทั้ ง ดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูง สุ ดตอการพัฒนาขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมี สวน
ไดสวนเสียทุกกลุม
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดาเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดและสรางความเชื่อมั่น ความไวใจ รวมถึ ง ตอบสนองความคาดหวั ง หรือความ
ตองการของประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกตาง
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
และผลงานตอเปาหมายที่กาหนดไวโดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังตอ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
5. หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงได
เมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึ งขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน
สามารถรูทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรม หรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได
6. หลั กการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมี สวน
ไดสวนเสียทุกกลุ มมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรี ยนรู ทาความเขาใจ รวมแสดงทั ศนะ รวมเสนอ
ปญหาหรือประเด็นที่สาคั ญที่เ กี ่ย วของ รวมคิ ดแนวทาง รวมกัน แกไขปญหา รวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
7. หลัก การกระจายอานาจ (Decentrlization) คือ การถายโอนอานาจการตัด สิ น ใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการ สวนกลาง ใหแกหนวยงานปกครองอื่นๆ (ราชการบริการสวน
ทองถิ่น ) และภาคประชาชน ดาเนิ นการแทนโดยมีอสิ ระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและการ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึ งพอใจในการ
ใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการ
ดาเนินงานที่ดีของสวนราชการ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ
บริ หารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิ บัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
9. หลัก ความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับการบริ การอยางเทา
เทีย มกัน โดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิ ง ถิ่น กาเนิ ด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิ การ
สภาพทางการหรือสุ ข ภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสั งคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ
10. หลั กมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่ วไปภายในกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมคนที่
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ไดรับประโยชนและเสียประโยชนโดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอขัดคานที ่ยึดติด
ไมไดในประเด็นที่สาคัญโดยฉันทามติไมจาเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย ซึ่ง จะมีต าแหนงทางวิช าการที่ประกอบดวย อาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุ ดมศึกษาที่ มีหนาที่หลักดานการสอนและการ
วิ จัยและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่ รับผิดชอบในหลักสูตรทีเปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลา
ทาการ) (ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่อ ง แนวทางการบริ ห า รเกณฑมาตรฐาน หลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
สาหรับอาจารยที่สถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจาดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมีสัญญา
จางที่มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุหนาที่
ภา ร ะง านใ หชั ด เจน ไม น อยก วาห น า ที่ ข อ งอา จารยป ระจ า ต ามที่ กาห นด ต ามป ระก าศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
การนับจานวนอาจารยประจาและนักวิ จัย ใหนั บระยะเวลาการทางานสาหรับอาจารยที่บรรจุ
ใหมในปที่ประเมิน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเปน 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน
คิดเปน 0.5 คน
นอยกวา 6 เดือน
ไมสามารถนามานับได
อาจารย์ป ระจาหลัก สูต ร หมายถึง อาจารยประจาเต็ม เวลาที่มีภาระหนาที่ ในการบริหาร
หลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดาเนินงานตามหลัก สูต ร และ
ปฏิบัติง านประจาหลักสู ตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัด การศึ ก ษาตามหลั กสู ต รนั้ น มีคุ ณวุฒิตรงหรื อ
สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คนและทุกคนเปนอาจารยประจาเกินกวา 1 หลั กสูตรใน
เวลาเดี ย วกั น ไมได ยกเวนอาจารยประจาหลัก สูต รระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกในสาขาวิช า
เดี ยวกันได หรือเปนอาจารยประจาหลักสูตรในหลักสูตร พหุวิทยาการไดอีกหนึ่งหลั กสูตรโดยตองเปน
หลั ก สูตรที ่ต รงหรือ สัม พัน ธกับ หลัก สูต รที่ไดประจาอยูแลว (คณะกรรมการการอุด มศึกษาในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปนอาจารยประจา
หลักสูตรไดมากที่สุด เพียง 2 หลักสูตรเทานั้น
หากมีการเปลี่ย นแปลงอาจารยประจาหลักสู ตร ขอใหนาเสนอโดยดาเนิ นเชนเดี ยวกั บการ
นาเสนอหลั กสูต รปรั บปรุงเล็ กนอย โดยนาเสนอตอสภาสถาบั น เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือใหความ
เห็นชอบและเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน

4. อาจารย

3. นักศึกษา

2. บัณฑิต

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน

4.2 คุณภาพอาจารย

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

ตัวบงชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2 การไดงานทาหรือผลงานวิจัยของผูสาเร็จ
การศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

- ระบบการรับนักศึกษา
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
- การควบคุมการดูแลใหคาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการใหคาปรึกษาวิทยานิพนธ และสารนิพนธในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
- อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร
- อัตราการสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
- การรับและแตงตั้งอาจารยประจาหลักสูตร
- การบริหารอาจารย
- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย
- รอยละอาจารยที่มีวุฒปิ ริญญาเอก

ประเด็นพิจารณา
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี เกณฑ 4 ขอ
ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย)
ปริญญาตรี บัณฑิตปริญญาตรีท่ไี ดงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผูเรียน

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร

5.3 การประเมินผูเรียน

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย

ตัวบงชี้

ประเด็นพิจารณา
- รอยละอาจารยที่มีตาแหนงทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย
- อัตราการคงอยูของอาจารย
- ความพึงพอใจของอาจารย
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา
นั้นๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและสารนิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพิจารณากาหนดผูสอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และมคอ. 4
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และสารนิพนธในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- การกากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติ ในระดับปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญ ญาตรี
- การชวยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิพนธและสารนิพนธ และ
การตีพิมพมีผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร
5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ตัวบงชี้

ประเด็นพิจารณา
- การประเมินวิทยานิพนธและสารนิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดาเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารย
ประจาหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและความ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
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องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษามีหนาที่หลักสาคัญประการหนึ่งคือ การพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพั ฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
แผนการศึกษาแหงชาติ โดยคานึงถึง ความเปนอิสระและความเปนเลิ ศทางวิช าการของสถานศึกษา
ระดับ อุดมศึกษา โดยไดจัดทามาตรฐานการอุด มศึกษาและเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่ เกี่ ย วของ เพื่อ
สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกัน และไดประกาศใชเกณฑมาตรฐาน
หลั ก สูตรระดับตางๆ มาอยางตอเนื่อง ซึ่ ง ปจจุบัน ไดมี ป ระกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ พ.ศ.2548 เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิ ชาการและวิชาชีพ เปน
สวนหนึ่ง ของเกณฑการรั บรองวิ ทยฐานะและมาตรฐานการศึก ษา โดยสถาบั น อุด มศึก ษาที่ เ ปด
ดาเนินการหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงลวนใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 เปนหลักใน
การพัฒนาหลักสูตรและดาเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว
ในการควบคุม กากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัด การหลัก สู ตรทุก หลักสู ตรให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสู ตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ.2548 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรระดั บปริญญาตรีจะพิ จารณาตามเกณฑดังกลาว 4
ประเด็ น และหลัก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จะพิ จ ารณาตามเกณฑดั ง กลาว 12 ประเด็น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดารงตาแหนง
ทางวิชาการไมต่ากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 2 คน
ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัต/ิ ให
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให
หลักสูตรใชงานปที่ 6
หมายเหตุ : สาหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชในปที่ 7
หรือหลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปที่ 8)
ตัวบงชี้ TQF ขอ 1-5 ตองดาเนินการทุกตัว

2. คุณสมบัติของอาจารยประจาหลักสูตร

4. การดาเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดาเนินงาน
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ตรี
ไมนอยกวา 5 คน และเปนอาจารยประจาเกินกวา 1
หลักสูตรไมไดและประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น

เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารยประจาหลักสูตร

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริ หารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.

ตัวบงชี ้ TQF
1. อาจารยประจาหลักสูตรอยางนอย รอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือ

หมายเหตุ
- อาจารยประจาสามารถเปนอาจารยประจาหลักสูตรที่เปน
หลักสูตรพหุวิทยาการ ไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปน
หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจาอยูแลว
- กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุมวิชาชีพ
กาหนดใหตองมีอาจารยประจาหลักสูตร จานวนไมนอยกวา
3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชาของหลักสูตร โดยมี
คุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาที่เปดสอน
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เกณฑ์การประเมิน

ตรี

หมายเหตุ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.
4 อยางนอยกอนการเปดการสอนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหมีครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจาทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
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หมายเหตุ
ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชีพไมนอยกวารอยละ
50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่
มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.00
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00

หลักฐานเอกสารที่ตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี้
1. เอกสารหลักสู ตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
2. หนังสือนาที ่ สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี)
3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนาสง สกอ.หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัต/ิ ใหความ
เห็นชอบหลักสูตร

ศูนย์)

ตรี

ผลการประเมิน ตัวบงชี้ที่ 1.1 กาหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน (คะแนนเปน

เกณฑ์การประเมิน
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหผูเรี ย นมี ค วามรู ในวิช าการและวิช าชี พ มีคุณ ลัก ษณะตามหลัก สู ต รที่ กาหนด บั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษาจะตองเปนผู มีความรู มี คุณธรรมจริ ยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุก ตใชความรูเพื่อการดารงชีวิ ตในสัง คมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและ
จิต ใจ มี ความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มี คุณลั กษณะตามเอกลักษณ
และอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา
สกอ.ในฐานะที่เปนหนวยงานในการกากับและสงเสริมการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได
จัดทามาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกั บการผลิตบัณฑิต เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรูของนักศึกษา ซึ่ง
เปนการประกั น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิต ที่ไ ดรั บ คุณ วุ ฒิ แ ตละคุ ณ วุ ฒิ แ ละสื่อ สารใหสั ง คม ชุ ม ชน รวมทั้ ง
หนวยงานที่ เ กี่ยวของตางๆ ไดเชื่อมั่นถึ งคุณ ภาพของบัณฑิตที่ผลิต ออกมาเปนไปตามที่กาหนดไวใน
ผลลัพธการเรียนรูในแตละหลักสูตร
คุณภาพบั ณฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปที่คุณภาพบั ณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู การมีงานทา และคุณภาพผลงานวิจัย
ของนั กศึก ษาและผลสาเร็จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึก ษาในปการศึ ก ษานั้น ๆ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิต จะ
พิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 การไดงานทาหรือผลงานวิจัยของผูสาเร็จการศึกษา
- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ชนิดของตัวบงชี้

ผลลัพธ

คาอธิบายตัวบงชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education : TQF) ไดมี การกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกาหนดไวใน มคอ.2
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดาน
ทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุ คคลและความรั บผิดชอบและ 5) ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิ งตัว เลขการสื่อสารและการเทคโนโลยีสารสนเทศตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต
เกณฑ์การประเมิน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรคานวณ
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

ขอมูลประกอบ
จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของ
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ดงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
ชนิดของตัวบงชี้

ผลลัพธ

คาอธิบายตัวบงชี้
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขา
นั้ นๆ ที่ไ ดงานทาหรือมีกิจ การขงตนเองที่ มีร ายไดประจาภายในระยะเวลา 1 ป นั บจากวัน ที่ สาเร็ จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นการนับการมีงานทากรณี การทางาน
สุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองไดการคานวณรอยละของผู
มีง านทาของผูสาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหคานวณเฉพาะผูที่
เปลี่ยนงานใหมหลังสาเร็จการศึกษาเทานั้น
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
เปนคะแนนระหวาง 0-5 กาหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
สูตรการคานวณ
1. คานวณรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตามสูตร
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ

× 100

*** การคานวณคารอยละนี้ไมนาบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มี
งานทาแลวแตไมไดเปลี่ยนงาน มาพิ จารณา
2. แปลงคารอยละที่คานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได = คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป × 5
100
หมายเหตุ : จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะตองไมนอยกวา รอยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ความสาเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยูกั บปจจัยสาคัญปจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพนักศึ กษา ตองใหความสาคั ญกั บการรับหรื อคัดเลือกนักศึ กษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซึ่งตอง
เปนระบบที่ สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จ
การศึกษา และการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาใน
รูปแบบตางๆ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
และสาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสรางองคความรูได
ทักษะที่จาเปนสาหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก (1) กลุมวิชา
หลัก (core subject) (2) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุมทักษะการเรียนรู และ
นวัต กรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุ มทัก ษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
(information, media, and technology skills)
ทักษะสาคัญที่คนสวนใหญใหความสาคัญมาก คือ
1) กลุมทักษะการเรี ยนรูและนวัตกรรม ไดแก (1) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (critical
thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสรางสรรค (creativity and innovation) (3) การ
สื่อสารและความรวมมือกัน (communication and collaboration)
2) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills)
ประกอบดวย การรูสารสนเทศ (information literacy) การรูสื่อ (media literacy) และการรู ICT (ICT
literacy)
3) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบดวยความสามารถในการปรั บตัว
และยืดหยุน (flexibility and adaptability) ความคิ ดริเริ ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง (initiative and
self-direction) ปฏิสัมพันธทางสังคมและขามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความ
รั บผิดชอบและความสามารถผลิ ตผลงาน (accountability and productivity) ความเปนผูนาและ
รับผิดชอบตอสังคม (leadership and social responsibility)
การประกันคุณภาพหลักสู ตรในองคประกอบดานนักศึกษา เริ่ มดาเนินการตั้งแตระบบการรับ
นั กศึก ษา การสงเสริม และพัฒนานั ก ศึ ก ษา และผลลั พ ธที่เ กิ ด ขึ้นกั บนั กศึ กษาภายใตกระบวนการ
ดาเนินการดังกลาว จะพิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบงชี้
คุณสมบัติของนักศึ ก ษาที่ รับ เขาศึ กษาในหลั กสูตรเปนปจจั ย พื้นฐานของความสาเร็ จ แตละ
หลั ก สูตรจะมีแ นวคิ ด ปรั ช ญาในการออกแบบหลัก สู ต ร ซึ่ง จาเปนตองมี ก ารกาหนดคุณ สมบัติของ
นักศึกษาที่สอดคลองกับลั กษณะธรรมชาติ ของหลั กสู ตร การกาหนดเกณฑที่ใชในการคัดเลือกตองมี
ความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสู ตร มีเครื่องมือที่ใชใน
การคัดเลือก ขอมูล หรือวิธกี ารคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาที่ มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและ
จิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อใหสามารถสาเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
ในการรายงานการดาเนิ นงานตามตัวบงชี ้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวของอยางนอย ดังตอไปนี้
การรับนักศึกษา
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
ในการประเมิน เพื่ อใหทราบวาอยู ในระดั บ คะแนนใด ใหพิ จ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไมมีระบบ
- ไมมีกลไก
- ไมมีแนวคิดใน
การกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
- มีระบบ
- มีกลไก
- ไมมีการนา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

2
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน

3
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน

4
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน

5
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
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- มีผลจากการ
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน ปรับปรุงเห็นชัดเจนเปน
เปนรูปธรรม
รูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติท่ดี ี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน

แนวทางในการประเมิน
การรับนักศึกษา
1 การกาหนดเปาหมายจานวนรับนักศึกษาคานึงถึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความพรอมของ
อาจารยประจาที่มีอยู (ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ)
2 เกณฑการรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอนและ
สอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธการเรียนรู
ที่กาหนดในหลักสูตร (เชน GPA ความรูพืน้ ฐานในสาขาภาษาตางประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ฯลฯ)
3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการคัดเลือกมีความ
เหมาะสม เชื่อถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเขาเรียน
4 นักศึกษาที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นตนทางความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จาเปนตอการเรียนในหลักสูตร ใฝรู ใฝเรียน มี
ความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ
5 ในกรณีท่นี ักศึกษามีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กาหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษาแบบมีเงื่อนไข
นักศึกษาไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่า
เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสาเร็จการศึกษา
6 การกาหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวาคุณสมบัติของการรับเขา
ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษาตางประเทศ และคุณสมบัติพนื้ ฐานที่
นาไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษาทีความเขมงวดเพื่อใหไดนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง
(พิจารณาจากอัตราสวนนักศึกษาที่รับเขาตอผูสมัคร)
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริ มและพัฒนานักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบงชี้
ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพืน้ ฐานหรือการเตรียมความพรอม
ทางการเรีย นแกนัก ศึก ษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรีย นรูระดับอุด มศึ กษาไดอยางมีค วามสุข
อัตราการลาออกกลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจ กรรมการพัฒนาความรูความสามารถ
ในรูปแบบตางๆ ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดี ที่มี
จิตสานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลใหคาปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญา
ตรี โท เอก) ระบบการปองกันหรือ การบริหารจัด การความเสี่ยงของนั กศึกษา เพื่อใหสามารถสาเร็จ
การศึ กษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูต รกาหนด รวมทั้ งการสงเสริม การ เผยแพรผลงานวิ ชาการของ
นักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหไดมาตรฐานสากล
ในการรายงานการดาเนิ นงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
- การควบคุมการดูแลการใหคาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี
การควบคุมดูแลการใหคาปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ในการประเมิน เพื่ อใหทราบวาอยู ในระดั บ คะแนนใด ใหพิ จ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้ งหมด ที่ทาใหไดนั กศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จาเปนตอการประกอบอาชีพ
ในอนาคต
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไมมีระบบ
- ไมมีกลไก
- ไมมีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
- มีระบบ
- มีกลไก
- ไมมีการนา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

2
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไมมีการ

3

5
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก - มีการนาระบบ
- มีการนาระบบ
ไปสูการปฏิบัติ/
กลไกไปสูการปฏิบัติ/ กลไกไปสูการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/

4

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
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0

1

2
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

3
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม

5
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
- มีมผี ลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยัน
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ดี ีได
ชัดเจน

แนวทางในการประเมิน
การควบคุมดูแลการใหคาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา
1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกากับใหจานวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษา
เปนไปตามเกณฑที่กาหนด
2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)
3 การแนะนาการลงทะเบียนเรียนโดยคานึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา
4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการพัฒนา
นักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดออน)
5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือดานอื่นๆ
6 การจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา (มีขอมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า มีความเสีย่ งที่จะออกกลางคัน หรือ
สาเร็จการศึกษาชา ฯลฯ)
7 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา
8 บัณฑิตศึกษาการกาหนดเวลาใหคาปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคาปรึกษาการทา
วิทยานิพนธที่เพียงพอ
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
1 สถาบันจัดหางบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม
2 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความ
ตองการของนักศึกษา
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3
4
5
6
7
8
9

การจัดกิจกรรมนักศึกษาตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความเปนพลเมือง
(civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตองชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ICT literacy,
scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills
การเปดโอกาสใหนักศึกษามีอสิ ระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน
การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจากัด
หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลไดรับการพัฒนาใหไดสาระความรู
ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ มีVisiting Professors ที่มาชวยสอนหรือให
ประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้

ผลลัพธ

คาอธิบายตัวบงชี้
ผลการประกันคุณภาพควรทาใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอ
หลักสูตร และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบงชี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนิ นงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
การคงอยู
การสาเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไมมีการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

1
- มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานใน
บางเรื่อง

2
- มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัว
บงชี้

3
- มีการรายงานผล
การดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัว
บงชี้

4
- มีการรายงานผล
การดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัวบงชี้

5
- มีการรายงานผล
การดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัวบงชี้

- มีแนวโนมผลการ - มีแนวโนมผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้นใน ดาเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเรื่อง
ทุกเรื่อง

- มีแนวโนมผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง
- มีผลการ
ดาเนินงานที่โดดเดน
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุมเดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
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เหตุผลอธิบายวา
เปนผลการ
ดาเนินงานที่โดดเดน
อยางแทจริง

แนวทางในการประเมิน
1
2
3
4

อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร
อัตราการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
อาจารยเปนปจจั ย ปอนที่ส าคั ญของการผลิ ตบั ณฑิ ต ผูเกี่ ย วของตองมีการออกแบบระบบ
ประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลอง
กับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการสงเสริมใหอาจารยมีความ
รั กในองคกรและการปฏิบัติง านตามวิชาชีพ ผูบริหารตองมีก ารกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว และ
กิ จ กรรมการดาเนิ นงาน ตลอดจนการกากั บ ดู แ ล และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ การวางระบบประกัน
คุณภาพอาจารย เปนการดาเนิน งานเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุ ณภาพทั้ง เชิงปริ มาณและเชิงคุ ณภาพที่
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลั ก สู ต รที ่ก าหนดโดยสานั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึก ษา และมี
พั ฒนาการเพิ่ มยิ่ งขึ้นดวยการวางแผนและการลงทุ นงบประมาณและทรั พยากรเพื่อใหอัตรากาลัง
อาจารยมีจานวนเหมาะสมกับจานวนนั กศึกษาที่ รับเขาในหลักสูตร มีจานวนอาจารยที่ มีความรู ความ
เชี่ ยวชาญทางสาขาวิชาของหลั กสูตร และมีประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อัน สะทอน
จากวุ ฒิ การศึ ก ษา ตาแหนงทางวิช าการ และความกาวหนาในการผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการอยาง
ตอเนื่อง
องคประกอบดานอาจารย เริ่ม ดาเนิน การตั้ง แตการบริหารและพัฒ นาอาจารย คุ ณ ภาพ
อาจารยและผลลัพธที่เกิดกับอาจารย จะพิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบงชี้
การบริ หารและพั ฒนาอาจารย เริ่ม ตนตั้ งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกาหนดเกณฑ
คุณสมบัติอาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไก
การคั ดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใส นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกาหนด
นโยบาย แผนระยะยาว เพื่อใหไดอาจารยที่มี คุณ สมบัติทั้ง เชิ งปริ มาณและเชิ ง คุณภาพที่เ ปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและระบบการสงเสริ มและ
พัฒนาอาจารย มี การวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดาเนินงาน
ตลอดจนการกากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย
ในการรายงานการดาเนิ นงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็ นที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจาหลักสูตร
ระบบการบริหารอาจารย
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
ในการประเมิ น เพื่ อใหทราบวา อยู ในระดั บคะแนนใด ใหพิ จารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนิ นงานทั้ง หมด ที่ทาใหหลั กสู ตรมี อาจารยที่มีคุณ สมบั ติเ หมาะสมทั้ ง ในดานวุฒิก ารศึก ษาและ
ตาแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริม ใหมีการ
เพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไมมีระบบ
- ไมมีกลไก
- ไมมีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
- มีระบบ
- มีกลไก
- ไมมีการนาระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน

2
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไมมีการ

3
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน

4
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/

5
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
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0

1

2
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
4
พัฒนากระบวนการ พัฒนา
จากผลการประเมิน กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
- มีการเรียนรู/
การจัดการความรู
ในกระบวนการ
ดาเนินงาน

5
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
- มีการเรียนรู/
การจัดการ
ความรูใน
กระบวนการ
ดาเนินงาน
- มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถให
เหตุผลอธิบาย
การเปนแนวปฏิติ
ที่ดีไดชัดเจน

แนวทางในการประเมิน
ระบบการรับอาจารย์ใหม
1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากาลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารยที่มีอยู
เดิมอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทางานตามความ
ชานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3 อาจารยประจาหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตาแหนงทางวิชาการ และประสบการณในจานวนที่มีต่ากวาตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ระบบการบริหารอาจารย์
1 สถาบันตองมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตาแหนงทางวิชาการตาม
เปาหมายที่กาหนด
2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาวดานอัตรากาลังดาน
อาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารยประจาหลักสูตร โดยการมี
สวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจาคณะ)
3 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคงอยูกับสถาบัน
ลดอัตราการลาออก หรือการยายงาน แผนบริ หารหลักสูตรควรประกอบดวย แผนอัตรากาลัง แผนการสรรหา
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และรับอาจารยใหม แผนธารงรักษา แผนการหาตาแหนงทดแทนกรณีลาไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตาม
บริบท
4 ในกรณีท่ปี ริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกาหนด สถาบันตองมีวิธีการ
บริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจากัดอยางเปนระบบ
5 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารยขาดแคลน กรณีมีอาจารยสมดุล
กับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหารความเสี่ยง ดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา
6 การกาหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจาหลักสูตรอยางชัดเจน
7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ
8 ระบบการกาหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจาหลักสูตร
10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน
11 ระบบการยกยองและธารงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย์
1 สถาบันใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอ
คุณภาพของบัณฑิต
3 การควบคุม กากับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางทั้งในและระหวางหลักสูตร
5 การสงเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจานวนอาจารยที่มีการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน)
6 การประเมินการสอนของอาจารย และนาผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถดานการสอนของ
อาจารย
7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร
8 บัณฑิตศึกษา ใหความสาคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติท่สี ูงกวากาลังคนในหลักสูตร
ปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัยนอกเหนือจากความรู
ความสามารถดานการสอน
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ชนิดของตัวบงชี้

ปจจัยนาเขา

คาอธิบายตัวบงชี้
การสงเสริ ม และพั ฒนาอาจารยตองทาใหอาจารยในหลักสู ตรมี คุ ณ สมบั ติ ที่เ หมาะสมและ
เพียงพอโดยทาใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปดใหบริการ และมีประสบการณที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตาแหนงทางวิชาการและความกาวหนาใน
การผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย
4.2.1 รอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
4.2.2 รอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหนงทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจาหลักสูตร
4.2.1 รอยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
การศึ ก ษาระดั บอุ ด มศึ ก ษาถื อเปนการศึ ก ษาระดั บ สู ง สุ ด ที่ ต องการบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู
ความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบัน ในการผลิ ตบัณฑิ ต
ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น หลักสูตรจึงควร
มีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสม
กับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตรนั้นๆ
เกณฑ์การประเมิน
แปลงคารอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของอาจารยประจาหลักสู ตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =
รอยละ 20 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณคารอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารยประจาหลักสูตรทั้งหมด

× 100
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2. แปลงคารอยละที่คานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =
รอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

× 100

รอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ไดคะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ
คุ ณวุ ฒิป ริ ญญาเอกพิ จ ารณาจากระดับ คุ ณวุ ฒิที่ ไดรั บ หรือเที ย บเทาตามหลัก เกณฑการ
พิ จารณาคุ ณวุ ฒิข องกระทรวงศึกษาธิการ กรณี ที่มีการปรับวุ ฒิการศึ ก ษาใหมี หลั กฐานการสาเร็จ
การศึ กษาภายในรอบปการศึกษานั้ น ทั้ งนี้ อาจใชคุณวุ ฒิอ่ืนเที ยบเทาคุ ณวุฒิปริ ญญาเอกไดสาหรั บ
กรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เ หมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
4.2.2 รอยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหนงทางวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมให
อาจารยในสถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยาง
ตอเนื่อง เพื่อนาไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดารง
ตาแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
แปลงคารอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง
0-5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยรวมกันที่กาหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณคารอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหนงทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารยประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหนงทางวิชาการ
จานวนอาจารยประจาหลักสูตรทั้งหมด

× 100
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2. แปลงคารอยละที่คานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหนงทางวิชาการ
× 100
รอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหนงทางวิชาการที่ไดคะแนนเต็ม 5

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลงานวิชาการเปนขอมูลที่สาคัญในการแสดงใหเห็นวา อาจารยประจาไดสรางสรรคขึ้นเพื่อ
แสดงใหเห็นถึง ความกาวหนาทางวิช าการและการพั ฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่ มี
คุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนาไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ
ผลงานวิชาการอยู ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม วิ ชาการระดั บชาติ หรือระดั บนานาชาติ ตี พิมพในวารสารวิ ชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลงานไดรั บการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเปนผลงานวิ ชาการรั บใชสังคมที่ ผานการประเมิน
ตาแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดาเนินการ ตาราหรือ
หนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตาแหนงทางวิชาการ
แลว รวมทั้งงานสรางสรรคตางๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้
สูตรคานวณ
1. คานวณรอยละของผลรวมถวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาหลักสูตรตามสูตร
ผลรวมถวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาหลักสูตร
จานวนอาจารยประจาหลักสูตรทั้งหมด

× 100

2. แปลงคารอยละที่คานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =
รอยละของผลรวมถวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาหลักสูตร
รอยละของผลรวมถวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาหลักสูตรที่กาหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

เกณฑ์การประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของผลรวมถวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาหลักสูตรที่กาหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป

× 5
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กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
คาน้าหนัก
0.20
0.40

0.60
0.80

1.00

ระดับคุณภาพ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิ ละจัดทาเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
- ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ไี มอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบถายใน 30 วันนับแต
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือมีการตีพิมพในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตาแหนงทางวิชาการแลว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดาเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตาแหนงทางวิชาการแลว
- ตาราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตาแหนงทางวิชาการแตไมไดนามา
ขอรับการประเมินตาแหนงทางวิชาการ

** การสงบทความเพื่อพิจารณาคิดเลือกใหนาเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full
Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
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กาหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้
คาน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
online
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

หมายเหตุ : ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ชนิดของตัวบงชี้

ผลลัพธ

คาอธิบายตัวบงชี้
ผลการประกันคุณภาพ ตองนาไปสูการมี อัตรากาลังอาจารยใหมีจานวนเหมาะสมกับจานวน
นักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหาร
หลักสูตร
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
การคงอยูของอาจารย
ความพึงพอใจของอาจารย
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไมมีการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

1
- มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานใน
บางเรื่อง

2
- มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัว
บงชี้

3
- มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัว
บงชี้
- มีแนวโนมผล
การดาเนินงานที่
ดีขึ้นในบางเรื่อง

4
- มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัว
บงชี้
- มีแนวโนมผล
การดาเนินงานที่
ดีขึ้นในทุกเรื่อง

5
- มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัว
บงชี้
- มีแนวโนมผล
การดาเนินงานที่
ดีขึ้นในทุกเรื่อง
- มีผลการ
ดาเนินงานที่โดด
เดน เทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้น
ในสถาบันกลุม
เดียวกันโดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
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สามารถให
เหตุผลอธิบายวา
เปนผลการ
ดาเนินงานที่โดด
เดนอยางแทจริง

แนวทางในการประเมิน
ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
1 อัตราการคงอยูของอาจารยประจาหลักสูตร
2 ความพึงพอใจของอาจารยประจาหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร
3 จานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
แมทุกหลักสู ตรที่สถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการ
อุด มศึ กษา และมีก ารปรั บ ปรุ ง ทุ ก 5 ป แตผูบริหารตองรับ ผิด ชอบในการควบคุม กากับการบริหาร
จัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมี
บทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการ 3 ดานที่ สาคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสู ตร (2) การวาง
ระบบผูสอนและกระบวนการเรีย นการสอน (3) การประเมิ นผูเรีย น ระบบประกั น คุณภาพในดาร
ดาเนิน การหลัก สู ต ร ประกอบดวย หลั ก สู ต ร การเรีย นการสอนและการประเมิ น ผูเรีย นเพื่ อให
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษากาหนดตั วบงชี้ใน
การประเมินตองใหความสาคัญกั บการกาหนดรายวิชาที่มีเนือ้ หาที่ทันสมั ย กาวทันความกาวหนาทาง
วิ ทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งการวางระบบผูสอนและอาจารยที่ปรึ กษา ซึ่งตองเปนบุคคล
ที่มี ค วามรู ความเชี่ ยวชาญ ประสบการณ และมี คุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒ นานั กศึก ษาใหเต็ม
ศัก ยภาพ จัดกิจกรรมการเรี ย นการสอน ที่ เนนนักศึกษาเปนสาคั ญ และสงเสริมทักษะการเรี ยนรูใน
ศตวรรษที่ 21
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบนี้พิจารณาไดจากตัวบงชี ้ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบงชี้
แมทุ ก หลั ก สู ต รที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาเปดใหบริ ก ารตองผานการรั บ รองจากสานั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุกๆ 5 ป แตผูบริหารตองมีความรั บผิดชอบในการ
ควบคุ ม กากั บการจัด ทารายวิ ช าตางๆ ใหมี เ นื้ อหาทัน สมัย กาวทั น ความกาวหนาทางวิ ทยาการที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เนน
นักศึกษาเปนสาคัญ โดยสนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบงชี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ
ในการประเมิ น เพื่ อใหทราบวา อยูในระดั บคะแนนใด ใหพิ จารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกั บความตองการของตลาดแรงงานและ
ความตองการของประเทศ
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไมมีระบบ
- ไมมีกลไก
- ไมมีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
- มีระบบ
- มีกลไก
- ไมมีการนา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

2
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

3

5
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก - มีการนาระบบ
- มีการนาระบบ
ไปสูการปฏิบัติ/
กลไกไปสูการปฏิบัติ/ กลไกไปสูการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
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0

1

2

3

4
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม

5
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยัน
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ดี ีได
ชัดเจน

แนวทางในการประเมิน
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1 หลักสูตรมีการกาหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติท่ชี วยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะผาน
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2 เนือ้ หาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมใหนักศึกษาได
เรียน
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความตองการ
ของผูใชบัณฑิต
4 คาอธิบายรายวิชามีเนือ้ หาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จานวนหนวยกิต และมีเนือ้ หาที่ครอบคลุมกวางขวาง
ครบถวนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธกันระหวาง
วิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู
5 เนือ้ หาที่กาหนดในรายวิชาไมมีความซ้าซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร
6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กาหนดในรายวิชาและหลักสูตร
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนือ้ หาที่กาหนดในคาอธิบายรายวิชาครบถวน
8 การเปดรายวิชาทีสาดับกอนหลังที่เหมาะสม เอือ้ ใหนักศึกษามีพนื้ ฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด
9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกาหนดของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสาเร็จไดทันตามเวลาที่กาหนดในหลักสูตร
10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกล มีการควบคุมใหนักศึกษาไดเนือ้ หาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
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ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
12 การจัดรายวิชาเนนเนือ้ หาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเนือ้ หาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชา
การศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนักศึกษาออกสูโลกแหงการดารงชีวิต
13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสาคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียนในเนือ้ หาสาระที่กาหนด
ในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน

45

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบงชี้
หลั ก สูตรตองใหความสาคั ญ กับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคานึ ง ถึง ความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่มอบหมายให
สอนในวิชานั้ นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผู รู
จริง
กระบวนการเรียนการสอนสาหรับยุ คศตวรรษที่ 21 ตองเนนการพัฒนานั กศึกษาใหมี ความรู
ตามโครงสรางหลักสูตรที่กาหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม
ทัก ษะการเรี ย นรู ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทัก ษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ทักษะการทางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถ
ในการดูแ ลสุขภาพ ฯลฯ การเรีย นการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทาใหนักศึ กษาเรียนรูได
ตลอดเวลาและในสถานที่ ใ ดก็ ได ผู สอนมี ห นาที่ เปนผู อานวยความสะดวกใหเกิด การเรีย นรู และ
สนับสนุนการเรียนรู
ในการรายงานการดาเนิ นการตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวของอยางนอยดังตอไปนี้
การกาหนดผูสอน
การกากับ ติ ดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4)
การจัดการเรียนการสอน
การจั ดการเรีย นการสอนในระดั บปริ ญญาตรีที่มี การบูร ณาการกับการวิจั ย การ
บริ การวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การควบคุ ม หั ว ขอวิ ท ยานิ พ นธและการคนควาอิส ระในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ให
สอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร
การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบั ณฑิ ตศึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
การชวยเหลือ กากั บ ติดตามในการทาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการ
ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมิ น เพื่ อใหทราบวา อยูในระดั บ คะแนนใด ใหพิ จ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสอนงความแตกตางของผูเรี ยน การ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ กอใหเกิดผลการเรี ยนรูบรรลุตามเปาหมาย
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เกณฑ์การประเมิน
0
- ไมมีระบบ
- ไมมีกลไก
- ไมมีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
- มีระบบ
- มีกลไก
- ไมมีการนา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

2
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

3

5
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก - มีการนาระบบ
- มีการนาระบบ
ไปสูการปฏิบัติ/
กลไกไปสูการปฏิบัติ/ กลไกไปสูการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4

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

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยัน
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผล
อธิบายเปนแนว
ปฏิบัติท่ดี ีไดชัดเจน

แนวทางในการประเมิน
การวางระบบผูสอน
1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชานาญในเนือ้ หาวิชาที่สอน (คานึงถึงสาขาวิชา
ประสบการณทางาน ผลงานวิชาการของผูสอน)
2 หลักสูตรกาหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนที่มีความชานาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการ
พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นักศึกษาควรได
เรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา)
3 มีการกากับมาตรฐานการทาประมวลการสอน (มคอ.3 และมคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยในดานเนือ้ หา
กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม
4 การกากับใหอาจารยทุกคนตองมีการทาประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) ทุกรายวิชาแจก
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นักศึกษา และมีการกากับใหดาเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา
5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่มีคุณสมบัติ
ที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียมกัน
6 หากมีการกาหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคาแนะนา และการปรับปรุงพัฒนาใหมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม
กระบวนการเรียนการสอน
1 การควบคุมการจัดการเรียนสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน
2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธกี ารสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา
3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/
ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ)
4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา (เชน ความรูพืน้ ฐานที่จาเปนตองมีกอนเขา
โปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ)
5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การทางาน/
การประกอบอาชีพ
6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอือ้ ตอการทางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด
ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การเสริมสรางการเรียนรู
ดวยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือขายสังคม online learning)
7 การเตรียมความพรอมดานการทางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทา/การเผยแพร
ผลงาน)
8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน
9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ
10 การใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมความรูและทักษะการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เชน online learning
11 การสงเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจานวนอาจารยที่มีการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน)
12 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนาผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของ
อาจารย
13 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร
14 การควบคุมกากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
15 การนากระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของ
นักศึกษา
16 การนากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา
17 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรู
ของนักศึกษา
18 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถามี)
19 ระบบการกากับติดตามความกาวหนาในการทาโครงงาน (senior project) ของอาจารยที่ปรึกษา (ถามี)
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มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมี่สวนรวมของสถานศึกษา
และสถานประกอบการ
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบงชี้
การประเมิ น นัก ศึก ษามี จุดมุ งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนัก ศึ ก ษาเพื่อใหขอมูล
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรั บปรุง การเรีย นการสอนของผู สอน และนาไปสูการพัฒนาการ
เรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทาใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน
และมี ก ารนาผลการประเมิ น ไปใชในการพั ฒ นาวิ ธีก ารเรี ย นของตนเองใหม จนเกิ ด การเรี ย นรู
(assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู ของนักศึกษาที่ แสดงผลลั พธการเรีย นรู ที่
คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุ ดมุงหมายประการ
หลัง คือ เนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสั มฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควร
สงเสริมใหมีการประเมินเพื่อจุดมุงหมายสองประการแรกดวย ทั้ งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมิน
ตองใหความสาคัญกับการกาหนดเกณฑการประเมิน วิ ธีการประเมิ น เครื่องมือประเมินที่ มีคุณ ภาพ
และวิธกี ารใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการกากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง
(authentic
assessment) มี ก ารใชวิ ธี ก ารประเมิ น ที่ ห ลากหลาย ใหผลการประเมิ น ที่ ส ะทอน
ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world) และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ
(feedback) ที่ทาใหนักศึกษาสามารถแกไขจุ ดออนหรือเสริม จุดแข็ง ของตนเองไดใหผลการประเมิ นที่
สะทอนระดับความสามารถที่แทจริงของนักศึกษา
ในการรายงานการดาเนิ นงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
การประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.
6 และ มคอ.7)
ในการประเมิ น เพื่ อใหทราบวา อยูในระดั บคะแนนใด ใหพิ จารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนิ นงานทั้ งหมดที่สะทอนภาพจริง ดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมิ นที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ ชวยให
ผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
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เกณฑ์การประเมิน
0
- ไมมีระบบ
- ไมมีกลไก
- ไมมีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
- มีระบบ
- มีกลไก
- ไมมีการนา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

2
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

3

5
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก - มีการนาระบบ
- มีการนาระบบ
ไปสูการปฏิบัติ/
กลไกไปสูการปฏิบัติ/ กลไกไปสูการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4

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

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยัน
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ดี ีได
ชัดเจน

แนวทางในการประเมิน
1
2
3

4
5

การกาหนดเกณฑการประเมินใหนักศึกษามีสวนรวม
น้าหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ)
การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงใน
การประกอบอาชีพ)
การกากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู
การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ
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6
7

8
9

ขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหมๆ เสมอ มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัด
ความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทางาน)
การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมใหไดมาตรฐานเดียวกัน
การตัดเกรดและแจงใหนักศึกษารับรูชัดเจน (กาหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลองกับ
เกณฑที่นักศึกษามีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการตัด
เกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)
การสงเสริมการสอน exit exam ตามมาตรฐาน TQF
การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ชนิดของตัวบงชี้

ผลลัพธ

คาอธิบายตัวบงชี้
ผลการดาเนิ นงานของหลั กสูต ร หมายถึ ง รอยละของผลการดาเนิ น งานตามตั วบงชี้ การ
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ ปรากฏในหลักสู ตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7
ที่หลักสูตรแตละหลักสูตรดาเนิ นงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยประจาหลักสูตรจะเปนผูรายงาน
ผลการดาเนินงานประจาปในแบบรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
เกณฑ์การประเมิน
มีการดาเนิ นงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดาเนิ นงานที่ ระบุไวในแตละป มี คา
คะแนนเทากับ 0
มีก ารดาเนิน งานรอยละ 80 ของตัว บงชี้ผลการดาเนิน งานที่ ระบุไวในแตละป มีค าคะแนน
เทากับ 3.50
มีการดาเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดาเนิ นงานที่ระบุไวในแตละป มีค า
คะแนนเทากับ 4.00
มีการดาเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคา
คะแนนเทากับ 4.50
มีการดาเนิ นงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไวในแตละป มี คา
คะแนนเทากับ 4.75
มีการดาเนิ นงานรอยละ 100 ของตั วบงชี ้ผลการดาเนินงานที ่ระบุ ไวในแตละป มีค าคะแนน
เทากับ 5
แนวทางในการประเมิน
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1 อาจารยประจาหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
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5
6
7
8
9
10
11
12

และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาดานการจัดการเรียนการสอน
อาจารยประจาทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา รอยละ 50 ตอป
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ในการดาเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่ งสนับสนุ นการ
เรียนรู ซึ่งประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี
ความพรอมดานการใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิ บัติการ หองทาวิจัย อุปกรณการเรี ยนการสอน
หองสมุด การบริ การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คอมพิ ว เตอร Wifi และอื่น ๆ รวมทั้ ง การบารุ ง รัก ษาที่
สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กาหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย
องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จะพิจารณาไดจาก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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ตัวบงชีท้ ี่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบงชี้
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ
เชน หองเรียน หองปฏิ บัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่ง
อานวยความสะดวกหรือทรั พ ยากรที่เ อื้อตอการเรี ย นรู เชน อุ ปกรณการเรีย นการสอน หองสมุด
หนัง สือ ตารา สิ่ งพิม พ วารสาร ฐานขอมู ลเพื่ อการสืบคน แหลงเรี ยนรู สื่ออิเล็ก ทรอนิกส ฯลฯ สิ่ง
สนับ สนุ นเหลานี้ต องมีป ริม าณเพี ย งพอ และมี คุ ณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย โดยพิ จ ารณาการ
ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย
ในการรายงานการดาเนิ นงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวของอยางนอยดังตอไปนี้
ระบบการดาเนิ นงานของภาควิช า/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจา
หลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการเรี ยนการสอน
กระบวนการปรั บปรุ งตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ในการประเมิ น เพื่อ ใหทราบวา อยู ระดั บ คะแนนใด ใหพิ จ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนิน งานทั้ง หมดที่ส ะทอนกันจัด เตรี ยมสิ่ งสนั บสนุนการเรี ยนรู ที่จาเปนตอการเรี ยนการสอน และ
สงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไมมีระบบ
- ไมมีกลไก
- ไมมีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
- มีระบบ
- มีกลไก
- ไมมีการนา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

2
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไมมีการ

3

5
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีระบบ
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก - มีการนาระบบ
- มีการนาระบบ
ไปสูการปฏิบัติ/
กลไกไปสูการปฏิบัต/ิ กลไกไปสูการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/

4

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/

- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/

56
0

1

2
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

3
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม

5
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยัน
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ดี ีได
ชัดเจน

แนวทางในการประเมิน
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู
1 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการสภาพแวดลอมดานการเรียนรู)
2 การจัดสิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู
วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย
3 การจัดพืน้ ที/่ สถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทางานรวมกัน
4 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
5 สาหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนักศึกษาสามารถ
ติดตอสื่อสารไดใกลชิด
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แตละระดับมีรายละเอียด ดังนี้
1. ระดั บหลัก สูตร มี องคประกอบในการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบ
ไดแก
องคประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
องคประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานเปนองคประกอบที่ตองดาเนิ นการใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสู ตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ มี 1
ตัวบงชี้จานวนเกณฑขึ้นอยูกั บระดั บปริญญา หากผลการดาเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใดเกณฑหนึ่ง
ถือวา หลั กสู ตรนั้น “ไมไดมาตรฐาน” และมีค าคะแนนเปน “ศู นย” หากหลัก สูตรนั้น มีการผลการ
ดาเนิ นงานผานทุ กเกณฑถือวา เปนไปตามมาตรฐานที่ ก าหนด และจะมีก ารประเมินคุณ ภาพของ
หลักสูตรในองคประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพตอไปนี้

ผลการประเมิน

ผานองค์ประกอบที่ 1

ประเมินองค์ประกอบที่ 2 - 6

คะแนนระดับหลักสูตรเปนคะแนนเฉลี่ยของ
ตัวบงชี ้ในองค์ประกอบที่ 2 - 6

ไมผานองค์ประกอบที่ 1

คะแนนระดับหลักสูตร = 0
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คะแนนรวมเฉลี่ย = คะแนนรวมของตัวบงชี้ 13 ตัวบงชี้
13
ซึ่งการแปลผลจะเปนการอธิบายวา
คะแนนระดับหลักสูตร = 0
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00

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

หมายถึง หลักสูตรไมไดมาตรฐาน
หมายถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และมีระดับ
คุณภาพตามคะแนนที่ได ดังนี้
ระดับคุณภาพ
นอย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

แมวาหลักสูต รไมผานองคประกอบที่ 1 (การกากั บมาตรฐาน) ผูรับผิดชอบหลักสู ตร/คณะ/
สถาบั น ตองประเมิ นตัว บงชี้ขององคประกอบที่ 2 ถึง องคประกอบที่ 6 ดวย เพื่อใหทราบระดั บการ
พัฒนาของหลักสูตรตนเอง โดยการวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนาเขา กระบวนการ ผลลัพธ
และรายองคประกอบ โดยไมตองรายงานระดั บคะแนนเฉลี่ย เพื่อเปนการวิ เคราะหในเชิงคุณภาพใน
องคประกอบที่ 2 ถึง องคประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของหลักสูตรตอไป แสดงดังตารางตอไปนี้
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ คะแนน จานวน
ที่
ผาน ตัวบงชี้

1
2
3

2
3

4

3

5

4

6
รวม

1
13

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

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

ผลการประเมิน

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะห์จุดเดนและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6
จุดเดน
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.

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

