


นิยามระบบและกลไก

หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ โดย
อาศยับุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ ์และปัจจยัต่างๆ 
เป็นกลไก ใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย

นิยามเดมิ (2539)



นิยามใหม่ (2557)
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีก าหนดอยา่งชดัเจนวา่จะ

ท าอะไรบา้ง เพ่ือใหไ้ดผ้ลออกมาตามท่ีตอ้งการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน
จะปรากฏใหท้ราบโดยทัว่กนัไม่วา่จะอยูใ่นรูปของเอกสารหรือส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือโดยวิธีอ่ืนๆ

องคป์ระกอบของระบบประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ 
ผลผลิต และขอ้มูลป้อนกลบั ซ่ึงมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั

กลไก หมายถึง ส่ิงท่ีท าใหร้ะบบมีการขบัเคล่ือนหรือด าเนินการอยู่
ได ้โดยมีการจดัสรรทรัพยากร มีการจดัองคก์าร หน่วยงาน หรือกลุ่ม
บุคคลเป็นผูด้  าเนินงาน



ระดบัของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดบัอุดมศึกษาของ สกอ. มี 3 ระดับ

- ระดบัหลกัสูตร 13 ตวับ่งช้ี
- ระดบัคณะ 13 ตวับ่งช้ี
- ระดบัสถาบนั 13 ตวับ่งช้ี
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Model “ปลา
ท”ู

“คุณ
อ านวย”Knowledge 
Facilitator

Knowledge 
Practitioner

“คุณกจิ”

“คุณ
เอือ้”Chief 

Knowledge 
Officer : CKO

Knowledge Assets

ส่วนหาง สร้างคลงัความรู้

เช่ือมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT

“สะบัดหาง” สร้างพลงัจาก CoPs

Knowledge Vision

ส่วนหัว ส่วนตา

มองว่าก าลงัจะไปทางไหน

ต้องตอบได้ว่า “ท า KM ไปเพ่ือ

Knowledge Sharing

ส่วนกลางล าตัว ส่วนที่เป็น “หัวใจ”

ให้ความส าคญักบัการแลกเปลีย่นเรียนรู้

ช่วยเหลือ เกือ้กูลซ่ึงกนัและกนั (Share & Learn)

KV KS KA



แนวคดิ “การจัดการ” ความรู้

รวบรวม/จัดเกบ็ น าไปปรับใช้

เข้าถงึ
ตีความ

ความรู้เด่นชัด
Explicit

Knowledge

Access/Validate

store
apply/utilize

เรียนรู้
ยกระดับ

เนน้ 2 T

Tool  &  Technology

ความรู้ซ่อน
เร้น
Tacit

Knowledge

สร้างความรู้
ยกระดับ

มีใจ/แบ่งปัน

เรียนรู้ร่วมกัน

Create/Leverage

Care & Share

เนน้ 2 P

People  &  Process

Capture& Learn



 หลกัสูตรควรก าหนดผลลพัธ์ท่ีแสดงคุณภาพท่ีตอ้งการจาก
กระบวนการท่ีหลกัสูตรออกแบบ  โดยอธิบายวิธีการด าเนินงาน
ท่ีน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ  มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผล
การด าเนินงานท่ีเทียบกบัผลลพัธ์ท่ีก าหนด  

 หากหลกัสูตรใดไม่ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ ใหอ้ธิบายวา่มีการ
ปรับปรุงวธีิการท างานอยา่งไรเพ่ือน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ

 (หมายเหตุ  ใหพิ้จารณาผลการด าเนินงานในภาพรวม ไม่ควร
พิจารณาแต่ละประเดน็ยอ่ย)



 การประเมินระดบัหลกัสูตร
1. กรณีไม่ผา่นองคป์ระกอบท่ี 1 คะแนนระดบัหลกัสูตรเท่ากบั 0
2. กรณีผา่นองคป์ระกอบท่ี 1 ใหป้ระเมินองคป์ระกอบท่ี 2-6
คะแนนระดบัหลกัสูตรเป็นคะแนนเฉล่ียของตวับ่งช้ีใน
องคป์ระกอบท่ี 2-6 แปลความหมายตามระดบัคุณภาพดงัน้ี

0.01 - 2.00 ระดบันอ้ย
2.01 - 3.00 ระดบัปานกลาง
3.01 - 4.00 ระดบัดี
4.01 - 5.00 ระดบัดีมาก



ระดับ
จ านวนตัวบ่งช้ี

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลติ/ผลลพัธ์ รวม

หลกัสูตร 7 4 2 13
คณะ 4 7 2 13
สถาบัน 3 7 3 13

แนวทางการวเิคราะห์และสรุปผลการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน



ปัจจัยน าเข้า (7) กระบวนการ(4) ผลผลติ(2)

นักศึกษา กระบวนการจดัการเรียนการสอน คุณภาพบณัฑิตตาม TQF

การรับ การประเมินผูเ้รียน ร้อยละการไดง้านท า(ป.ตรี)

การส่งเสริมและพฒันา ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ผลงานตีพิมพแ์ละเผยแพร่
(บณัฑิตศึกษา)ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา ผลการด าเนินงานตาม TQF

อาจารย์
การบริหารและพฒันา

คุณภาพอาจารย์

ผลท่ีเกิดกบัอาจารย์

หลกัสูตร
สาระของรายวชิาในหลกัสูตร



ตัวบ่งชี้กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1)

หลักสูตรควรก ำหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภำพที่ต้องกำรจำกกระบวนกำรที่
ได้ออกแบบ โดยอธิบำยวิธีกำรด ำเนินงำนที่น ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องกำร  มีการ
ทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลกำรด ำเนินงำนที่เทียบกับผลลัพธ์ที่ก ำหนด 
หำกหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ตำมที่ต้องกำร ให้อธิบำยว่ำมีกำรปรับปรุงวิธีกำร
ท ำงำนอย่ำงไร เพื่อน ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องกำร
(หมายเหตุ: ให้พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละ
ประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ5 ต้องมีค าอธิบายที่เห็นเป็น
รูปธรรม)



สาระส าคัญใน มคอ.
ตัวบ่งช้ีประเมิน
คุณภาพหลกัสูตร

มคอ.1

ขอ้ 10 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5.3, 5.4 (6)

ขอ้ 11 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาและการเทียบโอน 3.1



สาระส าคัญใน มคอ.
ตัวบ่งช้ีประเมิน
คุณภาพหลกัสูตร

มคอ.2

หมวด 1 ขอ้ 5.3 การรับเขา้ 3.1

หมวด 3 ขอ้ 2.3 ปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้ 3.1

ขอ้ 2.4 กลยทุธ์ในการด าเนินการแกปั้ญหาฯ 3.1

หมวด 5 ขอ้ 2 กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 5.3, 5.4(6)

หมวด 7 ขอ้ 2-4 ทรัพยากรการเรียนการสอน 6.1

ขอ้ 5.1 การใหป้รึกษาดา้นอ่ืน ๆ แก่นกัศึกษา 3.2

ขอ้ 5.2 การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 3.3



สาระส าคัญใน มคอ.
ตัวบ่งช้ีประเมิน
คุณภาพหลกัสูตร

มคอ.3

หมวด 7 ขอ้ 4 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 5.3, 5.4 (6)

มคอ.4

หมวด 7 ขอ้ 2 กระบวนการทวนสอบผลประเมิน 5.3,5.4(6)



สาระส าคัญใน มคอ.
ตัวบ่งช้ีประเมิน
คุณภาพหลกัสูตร

มคอ.5

หมวด 3 ขอ้ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 5.3, 5.4 (6)

หมวด 4 ขอ้ 1 ทรัพยากรอ านวยความสะดวก 6.1

หมวด 5 ขอ้ 1-2 ผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา 5.3

หมวด 6 ขอ้ 2 การด าเนินการปรับปรุงรายวิชา 5.1



สาระส าคัญใน มคอ.
ตัวบ่งช้ีประเมิน
คุณภาพหลกัสูตร

มคอ.7

หมวด 2 ขอ้ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัอตัราการส าเร็จการศึกษา 3.3

หมวด 6 ขอ้ 1 การประเมินหลกัสูตรจากผูก้  าลงัจะส าเร็จ กศ. 5.1

ขอ้ 2 การประเมินหลกัสูตรจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 5.1

ขอ้ 3 การประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามกรอบ TQF 5.4

หมวด 7 ขอ้ 1 การประเมินรายวชิาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 5.2

ขอ้ 3 การปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ 5.4(8)

ขอ้ 4 กิจกรรมพฒันาวชิาชีพของอาจารย/์สายสนบัสนุน 5.4(9,10)

หมวด 9 ขอ้ 2 ขอ้เสนอในการพฒันาหลกัสูตร 5.1



มคอ. ๑

มคอ. ๒

มคอ. ๓

มคอ. ๕

มคอ. ๔

มคอ. ๖

มคอ ๗

แผนยกระดบัคุณภาพหลกัสูตร
แผนพฒันาหลกัสูตร



ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิ
หลกัสูตรในปีทีผ่่านมา

แผน/โครงการ/กจิกรรม
ทีจ่ะด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ

เม่ือไร
(วนั/เดือน/ปี)

ผู้รับผดิชอบ

1

2

3

4

5

6



เกณฑ์การประเมิน

25

0 1 2 3 4 5
 ไมม่ี

ระบบ 
 ไมม่ี

กลไก
 ไมม่ี

แนวคิด
ในการ
ก ากบั
ติดตาม
และ
ปรับปรุง

 ไมม่ี
ข้อมลู
หลกัฐาน

 มีระบบ 
มีกลไก

 ไมม่ีการน า
ระบบกลไก
ไปสูก่าร
ปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน

 มีระบบ 
มีกลไก

 มีการน า
ระบบกลไก
ไปสูก่าร
ปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน

 มีการ
ประเมิน
กระบวนการ

 ไมม่ีการ
ปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการ

 มีระบบ 
มีกลไก

 มีการน า
ระบบกลไก
ไปสูก่าร
ปฏิบตั/ิ
ด าเนินงาน

 มีการ
ประเมิน
กระบวนการ

 มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการ   
จากผลการ
ประเมิน

 มีระบบ 
มีกลไก

 มีการน า
ระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน

 มีการประเมิน
กระบวนการ

 มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชดัเจนเป็น
รูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก
 มีการน าระบบกลไก

ไปสูก่ารปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน

 มีการประเมิน
กระบวนการ

 มีการปรับปรุง/พฒันา
กระบวนการจากผล
การประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชดัเจนเป็น
รูปธรรม

 มีแนวทางปฏิบตัิท่ีดี 
โดยมีหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ยืนยนั 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตผุลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบตัิท่ีดีได้
ชดัเจน



3.1 ผลเชิงปริมาณ.............ผลเชิงคุณภาพ...........
3.2 ผลเชิงปริมาณ.............ผลเชิงคุณภาพ...........
4.1 ผลเชิงปริมาณ.............ผลเชิงคุณภาพ...........
5.1 ผลเชิงปริมาณ.............ผลเชิงคุณภาพ...........
5.2 ผลเชิงปริมาณ.............ผลเชิงคุณภาพ...........
5.3 ผลเชิงปริมาณ.............ผลเชิงคุณภาพ...........
6.1 ผลเชิงปริมาณ.............ผลเชิงคุณภาพ...........



เป้าหมายเชงิปริมาณ เป้าหมายเชงิคุณภาพ

3.1

3.2

4.1

5.1

5.2

5.3

6.1 







กรอบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร
1. การก ากบัมาตรฐาน (ป. ตรี เกณฑ ์3 ขอ้ บณัฑิตศึกษา เกณฑ ์

11 ขอ้)
2. บัณฑิต (2 ตวับ่งช้ี)
3. นักศึกษา (3 ตวับ่งช้ี)
4. อาจารย์ (3 ตวับ่งช้ี)
5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (4 ตวับ่งช้ี)
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (1 ตวับ่งช้ี)



ปัจจัยน าเข้า (7) กระบวนการ(4) ผลผลติ(2)

นักศึกษา กระบวนการจดัการเรียนการสอน คุณภาพบณัฑิตตาม TQF

การรับ การประเมินผูเ้รียน ร้อยละการไดง้านท า(ป.ตรี)

การส่งเสริมและพฒันา ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ผลงานตีพิมพแ์ละเผยแพร่
(บณัฑิตศึกษา)ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา ผลการด าเนินงานตาม TQF

อาจารย์
การบริหารและพฒันา

คุณภาพอาจารย์

ผลท่ีเกิดกบัอาจารย์

หลกัสูตร
สาระของรายวชิาในหลกัสูตร



1.1 การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ.

พิจารณาจาก ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตร 
 ป.ตรี เกณฑ ์3 ขอ้
 บณัฑิตศึกษา เกณฑ ์11 ขอ้



เกณฑ์การ
ประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ

1. จ านวน
อาจารย์
ประจ า
หลกัสูตร

ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน
และเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกวา่ 1
หลกัสูตรไม่ได้
และประจ า
หลกัสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจดั
การศึกษาตาม
หลกัสูตรนั้น

ไม่นอ้ยกวา่ 5
คนและเป็น
อาจารยป์ระจ า
เกินกวา่ 1 
หลกัสูตรไม่ได ้
และประจ า
หลกัสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจดั
การศึกษาตาม
หลกัสูตรนั้น

ไม่นอ้ยกวา่ 5
คนและเป็น
อาจารยป์ระจ า
เกินกวา่ 1 
หลกัสูตรไม่ได ้
และประจ า
หลกัสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจดั
การศึกษาตาม
หลกัสูตรนั้น

บนัทึกขอ้ความท่ี ศธ
0506(2)/ว 569 ลว. 18 
เมย. 2549 ก าหนดวา่
•อาจารยป์ระจ า
สามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรท่ีเป็น
หลกัสูตรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ไดอี้ก
1หลกัสูตร
โดยตอ้งเป็นหลกัสูตร
ท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบั



เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ

1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร
(ต่อ)

หลกัสูตรท่ีไดป้ระจ าอยูแ่ลว้
•อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษา 
สามารถเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรในระดบั
ปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกนั
ไดอี้ก 1 หลกัสูตร
บนัทึกขอ้ความท่ี ศธ 0506(4)/ว254 ลงวนัท่ี 11 
มี.ค. 2557 ก าหนดวา่
•กรณีหลกัสูตรปริญญาตรีท่ีมีแขนงวชิา/กลุ่ม
วชิาชีพ ก าหนดใหต้อ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ใหค้รบทุกแขนงวชิา/
กลุ่มวชิาของหลกัสูตร โดยมีคุณวฒิุครอบคลุม
แขนงวิชา/กลุ่มวชิาท่ีเปิดสอน 



 ตามเกณฑปี์ 2558   1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรสามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรหลายหลกัสูตรในเวลาเดียวกนั แต่ตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ี
อาจารยผ์ูน้ั้นมีคุณวฒิุตรง หรือสมัพนัธ์กบัสาขาวิชาของหลกัสูตร และ
ปรับนิยามอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรใหม่



เกณฑ์การ
ประเมิน

ตรี โท เอก
หมาย
เหตุ

2. คุณสมบติั
ของอาจารย์
ประจ า
หลกัสูตร

คุณวฒิุระดบั
ปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการไม่ต ่ากวา่
ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ใน
สาขาท่ีตรงหรือ
สมัพนัธ์กบั
สาขาวชิาท่ีเปิด
สอน อยา่งนอ้ย 2
คน

มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลกัสูตร หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบ
วทิยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน

มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลกัสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอบ
วทิยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน



เกณฑ์การ
ประเมิน

ตรี โท เอก
หมาย
เหตุ

3. คุณสมบติั
ของอาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตร

- คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งรอง
ศาสตราจารยข้ึ์นไป 
ในสาขาวชิานั้นหรือ
สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั
จ านวนอยา่งนอ้ย 3 
คน

คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่ง
ศาสตราจารยข้ึ์นไป
ในสาขาวชิานั้นหรือ
สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์
กนัจ านวนอยา่งนอ้ย 
3 คน



 ตามเกณฑปี์ พ.ศ. 2558 ก าหนดนิยามอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี และปรับนิยามอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษา



เกณฑ์การ
ประเมิน

ตรี โท เอก หมายเหตุ

4. คุณสมบติั
ของอาจารย์
ผูส้อน

- 1. อาจารยป์ระจ า
หรือผู ้
ทรงคุณวฒิุ
ภายนอกสถาบนั  
มีคุณวฒิุปริญญา
โทหรือด ารง
ต าแหน่งทาง
วชิาการไม่ต ่า
กวา่ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ใน
สาขาวชิานั้น
หรือสาขาวชิาท่ี
สมัพนัธ์กนั และ

1. อาจารยป์ระจ า
หรือผูท้รง 
คุณวฒิุภายนอก
สถาบนั  มี
คุณวฒิุปริญญา
เอกหรือด ารง
ต าแหน่งทาง
วชิาการไม่ต ่า
กวา่รอง
ศาสตราจารย ์ใน
สาขาวชิานั้น
หรือสาขาวชิาท่ี
สมัพนัธ์กนั และ

หลกัสูตรปริญญาโท ตาม
บนัทึกขอ้ความท่ี ศธ 0504(4)/
ว867 วนัที่ 18 ก.ค.2555
ก าหนดวา่ ใหอ้าจารยท่ี์มี
คุณวฒิุระดบัปริญญาเอกเป็น
อาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตร
ระดบัปริญญาโทได ้แมจ้ะยงั
ไม่มีผลงานวิจยัหลงัจากส าเร็จ
การศึกษา ทั้งน้ี ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ี
เร่ิมสอน จะตอ้งมีผลงานวิจยั
จึงจะสามารถเป็นอาจารย์
ผูส้อนในระดบัปริญญาเอก
และเป็นอาจารย์



เกณฑ์การ
ประเมิน

ตรี โท เอก หมายเหตุ

4. คุณสมบติั
ของอาจารย์
ผูส้อน (ต่อ)

- 2. มีประสบการณ์
ดา้นการสอน และ
3. มีประสบการณ์
ในการท าวจิยัท่ี
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

2. มีประสบการณ์
ดา้นการสอน และ
3. มีประสบการณ์ใน
การท าวจิยัท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

ประจ าหลกัสูตร 
อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ และ
อาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานิพนธ์ในระดบั
ปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้



เกณฑ์การ
ประเมิน

ตรี โท เอก หมายเหตุ

5. คุณสมบติั
ของอาจารยท่ี์
ปรึกษา
วทิยานิพนธ์
หลกั และ
อาจารยท่ี์
ปรึกษาการ
คน้ควา้อิสระ

- 1. เป็นอาจารย์
ประจ าท่ีมี
คุณวฒิุปริญญา
เอกหรือด ารง
ต าแหน่งทาง
วชิาการไม่ต ่า
กวา่รอง
ศาสตราจารย ์
ในสาขาวชิานั้น
หรือสาขาวชิาท่ี
สมัพนัธ์กนั และ

1. เป็นอาจารย์
ประจ าท่ีมี
คุณวฒิุปริญญา
เอกหรือด ารง
ต าแหน่งทาง
วชิาการไม่ต ่า
กวา่รอง
ศาสตราจารย ์
ในสาขาวชิานั้น
หรือสาขาวชิาท่ี
สมัพนัธ์กนั
และ

-การพจิารณากรณีอาจารย์
เกษียณอายุงานหรือลาออกจาก
ราชการ ดงัน้ี
1)หลกัสูตรสามารถจา้งอาจารย์
ท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑฯ์ ซ่ึง
เกษียณอายงุานหรือลาออกจาก
ราชการ กลบัเขา้มาท างานแบบ
เตม็เวลาหรือบางเวลาไดโ้ดยใช้
ระบบการจา้งพนกังาน
มหาวทิยาลยั คือมีสัญญาจา้งท่ี
ใหค่้าตอบแทนเป็นรายเดือน
และมีการก าหนดภาระงาน



เกณฑ์การ
ประเมิน

ตรี โท เอก หมายเหตุ

5. คุณสมบติั
ของอาจารย์
ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์
หลกั และ
อาจารยท่ี์
ปรึกษาการ
คน้ควา้
อิสระ (ต่อ)

- 2. มี
ประสบการณ์ใน
การท าวจิยัท่ี
ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

2. มี
ประสบการณ์
ในการท าวจิยั
ท่ีไม่ใช่ส่วน
หน่ึงของ
การศึกษาเพือ่
รับปริญญา 

ไวอ้ยา่งชดัเจน อาจารยด์งักล่าว
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลกั อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ร่วม อาจารยผ์ูส้อบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารยผ์ูส้อนได้
2)“อาจารยเ์กษียณอายงุาน” 
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัไดต่้อไป
จนนิสิตส าเร็จการศึกษา หาก
นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ



เกณฑ์การ
ประเมิน

ตรี โท เอก หมายเหตุ

6. คุณสมบติั
ของอาจารยท่ี์
ปรึกษา
วทิยานิพนธ์
ร่วม (ถา้มี)

- 1. เป็นอาจารยป์ระจ า
หรือผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกท่ีมีคุณวฒิุ
ปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการ
ไม่ต ่ากวา่รอง
ศาสตราจารย ์ใน
สาขาวชิานั้นหรือ
สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์
กนั
และ

1. เป็นอาจารย์
ประจ าหรือ
ผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกท่ีมี
คุณวฒิุปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการไม่ต ่า
กวา่รอง
ศาสตราจารย ์ใน
สาขาวชิานั้นหรือ
สาขาวชิาท่ี
สมัพนัธ์กนั และ

แนวทางบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบั 
อุดมศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 
7.6 ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ 
หมายถึงบุคลากรท่ีมีความรู้
ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา
ท่ีเปิดสอนเป็นอยา่งดี ซ่ึง
อาจเป็นบุคลากรท่ีไม่อยูใ่น
สายวิชาการ หรือเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก
สถาบนั โดยไม่ตอ้ง
พิจารณาดา้นคุณวฒิุและ
ต าแหน่งวิชาการ



เกณฑ์การ
ประเมิน

ตรี โท เอก หมายเหตุ

6. คุณสมบติั
ของอาจารย์
ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ร่วม (ถา้มี)

- 2. มีประสบการณ์
ในการท าวจิยัท่ี
ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

2. มี
ประสบการณ์
ในการท าวจิยั
ท่ีไม่ใช่ส่วน
หน่ึงของ
การศึกษาเพือ่
รับปริญญา 

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็น
บุคลากรประจ าในสถาบนัเท่านั้น ส่วน
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็น
บุคคลากรประจ าในสถาบนัหรือ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัท่ีมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ
เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงานหรือ
ระดบักระทรวงหรือวงการวิชาชีพดา้น
นั้น เทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบั 9 ข้ึนไป 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ



เกณฑ์การ
ประเมิน

ตรี โท เอก หมายเหตุ

6. คุณสมบติั
ของอาจารย์
ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ร่วม (ถา้มี)

- ขา้ราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
ในกรณีหลกัสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผูส้อน ท่ีไดรั้บคุณวฒิุปริญญาเอก หรือไม่เป็นผูด้  ารง
ต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารยข้ึ์นไปใน
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน สถาบนัอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นแทนเป็นกรณีๆ ไป โดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบนัอุดมศึกษา และตอ้งแจง้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรั้บทราบการแต่งตั้งนั้น
ดว้ย 



เกณฑ์การ
ประเมิน

ตรี โท เอก
หมาย
เหตุ

7. คุณสมบติั
ของอาจารย์
ผูส้อบ
วทิยานิพนธ์

- 1. เป็นอาจารยป์ระจ าหรือ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมี
คุณวฒิุปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์
ในสาขาวชิานั้นหรือ
สาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั
และ
2. มีประสบการณ์ในการท า
วจิยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. เป็นอาจารยป์ระจ าหรือ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมี
คุณวฒิุปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์
ในสาขาวชิานั้นหรือ
สาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั
และ
2. มีประสบการณ์ในการ
ท าวจิยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

-



เกณฑ์การ
ประเมิน

ตรี โท เอก หมายเหตุ

8. การตีพิมพ์
เผยแพร่
ผลงานของ
ผูส้ าเร็จ
การศึกษา

- (เฉพาะแผน ก เท่านั้น)
ตอ้งเป็นรายงานสืบเน่ือง
ฉบบัเตม็ในการประชุม
ทางวชิาการ(proceedings) 
หรือวารสารหรือส่ิงพมิพ์
วชิาการซ่ึงอยูใ่นรูปแบบ
เอกสารหรือ ส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์

วารสารหรือ
ส่ิงพมิพว์ชิาการท่ี
มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วม
กลัน่กรอง (peer 
review) ซ่ึงอยูใ่น
รูปแบบเอกสาร 
หรือ ส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์

วทิยานิพนธ์ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงประดิษฐ ์การจด
ทะเบียนสิทธิบตัร
หรืออนุสิทธิบตัร
สามารถทดแทนแทน
การตีพิมพใ์นวารสาร
หรือส่ิงพมิพท์าง
วชิาการได ้ โดย
พิจารณาจากปีท่ี
ไดรั้บสิทธิบตัร หรือ
อนุสิทธิบตัร ไม่ใช่ปี
ท่ีขอจด



เกณฑ์การ
ประเมิน

ตรี โท เอก หมายเหตุ

9. ภาระงาน
อาจารยท่ี์
ปรึกษา
วทิยานิพนธ์
และการ
คน้ควา้อิสระ
ในระดบั
บณัฑิตศึกษา

- วทิยานิพนธ์ 
อาจารย ์1 คน ต่อ 
นกัศึกษา 5 คน

การค้นคว้าอสิระ
อาจารย ์1 คน ต่อ 
นกัศึกษา 15 คน

*หากเป็นท่ีปรึกษา
ทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วน
นกัศึกษาท่ีท า
วิทยานิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ากบั 
นกัศึกษาท่ีคน้ควา้
อิสระ 3 คน

วทิยานิพนธ์
อาจารย ์1 คน 
ต่อ นกัศึกษา 5
คน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 10 
ก าหนดวา่ อาจารยป์ระจ า 1 คนให้
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไดไ้ม่เกิน 5
คน หากหลกัสูตรใดมีอาจารย์
ประจ าท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะดูแล
นกัศึกษาไดม้ากกวา่ 5 คน ใหอ้ยูใ่น
ดุลยพินิจของสถาบนั
อุดมศึกษานั้น แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 
10 คน เพื่อสนบัสนุนนกัวิจยัท่ีมี
ศกัยภาพสูงท่ีมีความพร้อมทางดา้น
ทุนวิจยัและเคร่ืองมือวจิยั รวมทั้งผู ้
ท่ีด าเนินโครงการวิจยัขนาดใหญ่
อยา่งต่อเน่ือง ในการผลิตผลงาน



เกณฑ์การ
ประเมิน

ตรี โท เอก หมายเหตุ

10. อาจารยท่ี์
ปรึกษา
วทิยานิพนธ์และ
การคน้ควา้อิสระ
ในระดบั
บณัฑิตศึกษามี
ผลงานวจิยัอยา่ง
ต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ

- อยา่งนอ้ย 1 
เร่ืองในรอบ 5 ปี

อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง
ในรอบ 5 ปี

-



เกณฑ์การ
ประเมิน

ตรี โท เอก
หมาย
เหตุ

11. การ
ปรับปรุง
หลกัสูตรตาม
รอบ
ระยะเวลาท่ี
ก าหนด

ตอ้งไม่เกิน 5 ปี (จะตอ้ง
ปรับปรุงใหเ้สร็จและ
อนุมติั/ใหค้วามเห็นชอบ
โดยสภามหาวทิยาลยั/
สถาบนั เพือ่ใหห้ลกัสูตร
ใชง้านในปีท่ี 6)
หมายเหตุ ส าหรับ
หลกัสูตร 5 ปี ประกาศ
ใชใ้นปีท่ี 7 หรือ
หลกัสูตร 6 ปี ประกาศใช้
ในปีท่ี 8

ตอ้งไม่เกิน 5 ปี
(จะตอ้งปรับปรุง
ใหเ้สร็จและ
อนุมติั/ใหค้วาม
เห็นชอบโดยสภา
มหาวทิยาลยั/
สถาบนั เพือ่ให้
หลกัสูตรใชง้าน
ในปีท่ี 6)

ตอ้งไม่เกิน 5 ปี
(จะตอ้งปรับปรุง
ใหเ้สร็จและ
อนุมติั/ใหค้วาม
เห็นชอบโดยสภา
มหาวทิยาลยั/
สถาบนั เพือ่ให้
หลกัสูตรใชง้านใน
ปีท่ี 6)

-



เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก

1. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   

2. คุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   

3. คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  

4. คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน  

5. คุณสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ IS  

6. คุณสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี)  



เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก

7. คุณสมบติัอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์  

8. การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา  

9. ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ IS  

10. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ IS มีงานวิจยั  

11. การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด   



1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่วางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานของหลกัสูตร

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี)

3. มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบ
ทุกรายวชิา

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานของการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงั
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงั
ส้ินสุดปีการศึกษา 



หลกัฐานเอกสารทีต้่องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบ   
แต่ละรายตวับ่งช้ี 
1. เอกสารหลกัสูตรฉบบัท่ี สกอ. ประทบัตรารับทราบ
2. หนงัสือน าท่ี สกอ. แจง้รับทราบหลกัสูตร (ถา้มี)
3. กรณีหลกัสูตรยงัไม่ไดแ้จง้การรับทราบ ใหมี้หนงัสือ

น าส่ง สกอ. หรือหนงัสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงาน
การประชุมสภาท่ีอนุมติั/ ใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร



2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF
ตามกรอบ TQF ไดก้ าหนดลกัษณะบณัฑิตพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรก าหนด
ไวใ้น มคอ.2 ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรู้อยา่งนอ้ย 5 ดา้น คือ 1) ดา้นคุณธรรม
จริยธรรม 2) ดา้นความรู้ 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ และ 5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ตวับ่งช้ีน้ีจะเป็นการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตในมุมมองของผูใ้ชบ้ณัฑิต
พิจารณาจาก ผลประเมินคุณภาพบณัฑิตตามกรอบ TQF โดยผูใ้ชบ้ณัฑิต / ผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย (กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 20 ข้ึนไป) คิดผลรวมของค่าคะแนนท่ี
ไดจ้ากการประเมินบณัฑิตหารดว้ยจ านวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด



2.2 การได้งานท า หรือผลงานวจัิยของผู้ส าเร็จบัณฑิตศึกษา
การมีงานท านบักรณีท างานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายไดเ้ล้ียงชีพ
ตนเองในช่วงระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีส าเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี  บณัฑิตปริญญาตรีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (กลุ่ม
ตวัอยา่ง ร้อยละ 70 ข้ึนไป) จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี หารดว้ยจ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด

บณัฑิตศึกษา ตวับ่งช้ีน้ีจะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพแ์ละเผยแพร่ (โท ร้อยละ 40 เอก 
ร้อยละ 80 เท่ากบั 5 คะแนน)



 บณัฑิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จศึกษาในหลกัสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ 
และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ท่ีไดง้านท าหรือมีกิจการของ
ตนเองท่ีมีรายไดป้ระจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีส าเร็จ
การศึกษาเม่ือเทียบกบับณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
นั้น การนบัการมีงานท า นบักรณีการท างานสุจริตทุกประเภทท่ี
สามารถสร้างรายไดเ้ขา้มาเป็นประจ าเพ่ือเล้ียงชีพตนเองได ้

 การค านวณร้อยละของผูมี้งานท าของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหค้ านวณ
เฉพาะผูท่ี้เปล่ียนงานใหม่หลงัส าเร็จการศึกษาเท่านั้น



ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร่
0.10 บทความฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง

0.20 บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

0.40 - บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่นฐาน
ขอ้มูล ตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาอนุมติั และจดัท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออก
ประกาศ
- ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร



ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพการเผยแพร่

0.60 บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2
0.80 บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูล

ตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ย 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สภาสถาบนัเห็นชอบ/อนุมติัและจดัท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall’s list) หรือตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ี
ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1



ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพการเผยแพร่

1.00 - บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556

- ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร

การส่งบทความเพ่ือพจิารณาคดัเลือกให้น าเสนอในการประชุมวชิาการต้องส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตพีมิพ์แล้ว การตพีมิพ์ต้องตพีมิพ์เป็นฉบบัสมบูรณ์ซ่ึง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ได้



ค่าน า้หนัก ก าหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่*

0.20 งานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
หรือผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ online

0.40 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั
0.60 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ
0.80 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ
1.00 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

* ผลงานสร้างสรรคทุ์กช้ินตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคป์ระกอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาดว้ย



1. ผลงานวจิยัที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกนัและนับในตัวบ่งช้ี
นีแ้ล้ว สามารถน าไปนับในตวับ่งช้ีผลงานทางวชิาการของ
อาจารย์

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินที่มี
การตีพมิพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ

3. ในกรณทีี่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พจิารณาตัวบ่งช้ีนี้



ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร่

0.20 บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ

0.40 - บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติท่ีไม่อยู่
ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภา
สถาบนัอนุมติัและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับแต่วนัทีอ่อกประกาศ  
- ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร



ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร่

0.60 บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม
ท่ี 2

0.80 บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานขอ้มูลตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สภาสถาบนัเห็นชอบ/
อนุมติัและจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น 
Beall’s list) หรือตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 
กลุ่มท่ี 1



ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร่

1.00 - บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
พ.ศ. 2556 
- ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร

* การส่งบทความเพื่อพิจารณาคดัเลือกใหน้ าเสนอในการประชุมวิชาการตอ้งส่ง
เป็นฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) และเม่ือไดรั้บการตอบรับและตีพิมพแ์ลว้   การ
ตีพิมพต์อ้งตีพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยูใ่นรูปแบบเอกสาร หรือส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ได้



ค่าน า้หนัก ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่*

0.20 งานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
หรือผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ online

0.40 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั
0.60 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ
0.80 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ
1.00 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

* ผลงานสร้างสรรคทุ์กช้ินตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคป์ระกอบไม่
นอ้ยกวา่ 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาดว้ย



1. ผลงานวจิยัทีม่ีช่ือนักศึกษาและอาจารย์รวมกนัและนับในตวับ่งช้ี
นีแ้ล้ว สามารถน าไปนับในตวับ่งช้ีผลงานทางวชิาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินที่มี
การตีพมิพ์เผยแพร่ในปีการประเมินน้ันๆ
3. ในกรณทีีไ่ม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พจิารณาตวับ่งช้ีนี้



3.1 การรับนักศึกษา
ต้องมีระบบคดัเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลกัสูตร ทีม่ีคุณสมบัติ
และความพร้อมในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอยา่งนอ้ยให้
ครอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี

 การรับนกัศึกษา 
 การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา
พจิารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมดทีท่ าให้ได้
นักศึกษาทีม่ีความพร้อมทีจ่ะเรียนในหลกัสูตร



เกณฑก์ารประเมิน
คะแนน 0 ไม่มีระบบ/  ไม่มีกลไก  /ไม่มีแนวคิดในการก ากบั ติดตาม และ

ปรับปรุง  /ไม่มีขอ้มูล หลกัฐาน
คะแนน 1 มีระบบ  มีกลไก  /ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั

หรือด าเนินงาน
คะแนน 2 มีระบบ  มีกลไก/  มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบติั

หรือด าเนินงาน/ มีการประเมินกระบวนการ/ ไม่มีการ
ปรับปรุงหรือพฒันากระบวนการ



คะแนน 3 มีระบบ  มีกลไก/  มีการน าระบบและกลไกไปสู่การ
ปฏิบติัหรือด าเนินงาน/ มีการประเมินกระบวนการ/ มี
การปรับปรุงหรือพฒันากระบวนการจากผลการ
ประเมิน

คะแนน 4 มีระบบ  มีกลไก/  มีการน าระบบและกลไกไปสู่การ
ปฏิบติัหรือด าเนินงาน/ มีการประเมินกระบวนการ/ มี
การปรับปรุงหรือพฒันากระบวนการจากผลการ
ประเมิน/ มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็น
รูปธรรม



คะแนน 5 มีระบบ  มีกลไก/  มีการน าระบบและกลไกไปสู่การ
ปฏิบติัหรือด าเนินงาน/ มีการประเมินกระบวนการ/ มี
การปรับปรุงหรือพฒันากระบวนการจากผลการ
ประเมิน/ มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็น
รูปธรรม/ มีแนวทางปฏิบติัท่ีดี โดยมีหลกัฐานเชิง
ประจกัษย์นืยนั และกรรมการผูต้รวจประเมินสามารถ
ใหเ้หตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีไดช้ดัเจน



เกณฑก์ารประเมิน
0 ไม่มีระบบ ไม่มีกลไก 

P 1 มีระบบ มีกลไก
D C 2   มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน  วิเคราะห์

ผล เช่ือมโยงกบัการประเมินกระบวนการวา่ควรปรับปรุงใน
ขั้นตอนใด

A มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน (ประเดน็
ใด / ขั้นตอนใด)

2 รอบ 4 มีผลการปรับปรุงชดัเจน เป็นรูปธรรม (PDCA 2 รอบ/มีผลวิจยั
รองรับ)



คะแนน 5 มีแนวทางปฏิบติัท่ีดี โดยมีหลกัฐานเชิงประจกัษย์นืยนั 
และกรรมการผูต้รวจประเมินสามารถใหเ้หตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีไดช้ดัเจน



ปัจจัย
น าเข้า

กระบวนการ
(อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด าเนินงาน)

ผล
(เป้าหมายตามตัวบ่งช้ี)

นกัศึกษา (อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด าเนินงาน)
o การรับนกัศึกษา
o การเตรียมความพร้อม

ก่อนเขา้ศึกษา

(เป้าหมายตามตวับ่งช้ี)
ท าใหน้กัศึกษามีความ
พร้อมท่ีจะเรียนใน
หลกัสูตร



1. มีระบบกลไก และน าไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน
2. มีการประเมินกระบวนการ ดูผลการด าเนินงาน
3. มีการปรับปรุงพฒันากระบวนการจากผลการประเมิน
4. มีผลการปรับปรุงชดัเจนเป็นรูปธรรม
5. มีแนวทางปฏิบติัท่ีดี (best practice)

ขอดู มคอ.2

หมวด1 ขอ้ 5.3 การรับเขา้
หมวด 3 ขอ้ 2.3 ปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้ (ระบุไวอ้ยา่งไร)

2.4 กลยทุธ์ในการด าเนินการแกปั้ญหา (นกัศึกษาแรกเขา้)



P จัดท ากระบวนการ pdca + objective 
กระบวนการรับนักศึกษา

D น า pdca ปฏิบตัิ
กระบวนการรับนกัศกึษา

C ประเมิน pdca
กระบวนการรับนกัศกึษา

A น าผลจากการประเมิน pdca ไปปรับปรุงให้บรรลุ objective

กระบวนการรับนกัศกึษา



P จัดท ากระบวนการpdca +objective 
กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

D น ากระบวนการpdca ไปปฏิบตัิ
กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา

C ประเมินกระบวนการpdca
กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา

A น าผลจากการประเมินกระบวนการpdcaไปปรับปรุง
กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา



3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
ช่วงปีแรกต้องมีระบบและกลไกพฒันาความรู้พืน้ฐาน หรือเตรียม
ความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้สามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุข อตัราออกกลางคนัน้อย มีระบบดูแลให้ค าปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวชิาการ มีระบบส่งเสริมให้นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีห่ลกัสูตรก าหนด รวมทั้งพฒันา
ศักยภาพของนักศึกษาและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21



อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอยา่งนอ้ยให้
ครอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี
การควบคุม การดูแลใหค้  าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา
ปริญญาตรี 
การควบคุม ระบบการดูแล การใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์แก่
บณัฑิตศึกษา

การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและการสร้างเสริมทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21



พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมดท่ีท าให้
นกัศึกษาเรียนอยา่งมีความสุข และมีทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต

เกณฑป์ระเมิน
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบั ตวับ่งช้ี 3.1



 กลุ่มวชิาหลกั (core subject)
 ทกัษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills)
- ความสามารถในการปรับตวัและยดืหยุน่
-ความคิดริเร่ิมและการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง
-ปฏิสมัพนัธ์ทางสังคมและขา้มวฒันธรรม
-ความรับผดิชอบและความสามารถผลิตผลงาน
-ความเป็นผูน้ าและรับผดิชอบต่อสงัคม



 กลุ่มทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning and innovation 
skills)
- การคิดเชิงวพิากษแ์ละการแกปั้ญหา
- นวตักรรมและการสร้างสรรค์
- การส่ือสาร และความร่วมมือกนั

 กลุ่มทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี(information, media and 
technology skills)
- การรับรู้สารสนเทศ การรู้ส่ือ และการรู้ ICT



ปัจจัยน าเข้า
กระบวนการ

(อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงาน)

ผล
(เป้าหมายตามตัว

บ่งช้ี)

นกัศึกษา • การควบคุมดูแลใหค้  าปรึกษาวิชาการ และ
แนะแนวแก่นกัศึกษาปริญญาตรี

• การควบคุมดูแลการใหค้  าปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่นกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา

• การพฒันาคุณภาพนกัศึกษาและการ
ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

ท าใหน้กัศึกษา
เรียนอยา่งมี
ความสุข และมี
ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อ
การประกอบ
อาชีพในอนาคต



ขอดู มคอ.2
หมวด 7 ขอ้ 5.1 การใหค้  าปรึกษาดา้นอ่ืน ๆ แก่นกัศึกษา
ดูขอ้ 1.5 ตวับ่งช้ีประเมินระดบัคณะ
ดูขอ้ 1.4 ตวับ่ช้ีประเมินระดบัสถาบนั
ขอ้ 1. จดับริการใหค้  าปรึกษา แนะแนวดา้นการใชชี้วติและการเขา้สู่
อาชีพแก่นกัศึกษาในคณะ/สถาบนั



P จัดท า pdca +objective 
กระบวนการควบคุมดแูลการให้ค าปรึกษาให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่
บณัฑิตศึกษา

D น า pdca ไปปฏิบตัิ
กระบวนการควบคุมดแูลการให้ค าปรึกษาให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่
บณัฑิตศึกษา

C ประเมิน pdca
กระบวนการควบคุมดแูลการให้ค าปรึกษาให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่
บณัฑิตศึกษา

A น าผลจากการประเมินpdca ไปปรับปรุง
กระบวนการควบคุมดแูลการให้ค าปรึกษาให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่
บณัฑิตศึกษา



P การจัดท ากระบวนการpdca +objective 
กระบวนการพฒันาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21

D น ากระบวนการpdca ไปปฏิบตัิ
กระบวนการพฒันาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21

C ประเมินกระบวนการpdca
กระบวนการพฒันาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21

A น าผลจากการประเมินกระบวนการpdca ไปปรับปรุง
กระบวนการพฒันาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21



3.3 ผลที่เกดิกบันักศึกษา
ผลการประกนัคุณภาพควรท าใหน้กัศึกษามีความพร้อมในการ
เรียน อตัราการคงอยูสู่ง อตัราส าเร็จการศึกษาสูง นกัศึกษามี
ความพึงพอใจต่อหลกัสูตรตามกระบวนการท่ีด าเนินการใหก้บั
นกัศึกษาตามกิจกรรมในตวับ่งช้ีท่ี 3.1 และ 3.2



อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเดน็
ต่อไปน้ี
การคงอยูข่องนกัศึกษาในหลกัสูตร 
การส าเร็จการศึกษา 
 ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อหลกัสูตร (ตามตวับ่งช้ีท่ี 3.1 
และ 3.2) และผลการจดัการขอ้เรียกร้องของนกัศึกษา  



คะแนน 1 มีการรายงานผลการด าเนินงานในบางเร่ือง

คะแนน 2 มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเร่ือง

คะแนน 3 มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเร่ืองและผลการ
ด าเนินงานมีแนวโนม้ดีข้ึนในบางเร่ือง

คะแนน 4 มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเร่ืองและผลการ
ด าเนินงานมีแนวโนม้ดีข้ึนทุกเร่ือง



คะแนน 5 มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเร่ืองและผลการ
ด าเนินงานมีแนวโนม้ดีข้ึนทุกเร่ืองและมีผลการด าเนินงาน
ท่ีโดดเด่นเทียบเคียงกบัหลกัสูตรนั้นในสถาบนักลุ่ม
เดียวกนัโดยมีหลกัฐานเชิงประจกัษย์นืยนัละกรรมการ
ผูต้รวจประเมินสามารถใหเ้หตุผลอธิบายวา่เป็นผลการ
ด าเนินงานท่ีโดดเด่นอยา่งแทจ้ริง



4.1 การบริหารและการพฒันาอาจารย์
เร่ิมตั้งแต่ระบบการรับอาจารยใ์หม่ (เนน้กลไกการคดัเลือก
อาจารย)์ ระบบการบริหารอาจารยท์ั้งนโยบายและแผนระยะยาว
(เนน้คุณสมบติั) ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ระบบการส่งเสริม
และพฒันาอาจารย ์(เนน้การวางแผนและการลงทุน) 
งบประมาณกิจกรรมการด าเนินการ ตลอดจนการก ากบัดูแลและ
พฒันาคุณภาพอาจารย์



 อาจารย ์หมายถึง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรในตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพภายในจะ
หมายถึงอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและ
ระดบับณัฑิตศึกษาตามเกณฑ ์พ.ศ. 2558



อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอยา่งนอ้ยให้
ครอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี)
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
ระบบการบริหารอาจารย ์
ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์



ใหอ้ธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอยา่งนอ้ย
ใหค้รอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ระบบการบริหารอาจารย์
ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์



ใหพิ้จารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมดท่ีท าให้
หลกัสูตรมีอาจารยท่ี์มีคุณสมบติัเหมาะสมทั้งในดา้นคุณวฒิุ
การศึกษาและต าแหน่งทางวชิาการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองและมีการส่งเสริมใหมี้การเพ่ิมพนู
ความรู้ ความสามารถ ของอาจารยเ์พื่อสร้างความเขม้แขง็ทาง
วิชาการของหลกัสูตร

เกณฑป์ระเมิน
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบั ตวับ่งช้ี 3.1



ปัจจัยน าเข้า
กระบวนการ

(อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด าเนินงาน)

ผล
(เป้าหมายตามตัวบ่งช้ี)

อาจารย์ • การรับ และแต่งตั้ง
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร

• ระบบการบริหาร
อาจารย์

• ระบบการส่งเสริมและ
พฒันาอาจารย์

ท าใหห้ลกัสูตรมีอาจารยท่ี์มี
คุณสมบติัทั้งในดา้นวฒิุการศึกษา
และต าแหน่งทางวิชาการเป็นไป
ตามมาตรฐานหลกัสูตรอยา่ง
ต่อเน่ืองและมีการส่งเสริมใหมี้
การเพิ่มพนูความรู้ความสามารถ
ของอาจารยเ์พื่อสร้างความ
เขม้แขง็ทางวิชาการของหลกัสูตร



P จัดท ากระบวนการ pdca +objective 

กระบวนการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตร

D น า pdcaไปปฏิบตัิ
กระบวนการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตร

C ประเมิน pdca

กระบวนการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตร

A น าผลจากการประเมิน pdcaไปปรับปรุง
กระบวนการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตร



P จัดท ากระบวนการ pdca +objective 
กระบวนการบริหารอาจารย์

D น า pdca ไปปฏิบตัิ
กระบวนการบริหารอาจารย์

C ประเมิน pdca
กระบวนการบริหารอาจารย์

A น าผลจากการประเมิน pdcaไปปรับปรุง
กระบวนการบริหารอาจารย์



P จัดท ากระบวนการ pdca +objective 
กระบวนการพัฒนาอาจารย์

D น า pdca ไปปฏิบตัิ
กระบวนการพฒันาอาจารย์

C ประเมิน pdca
กระบวนการพฒันาอาจารย์

A น าผลจากการประเมิน pdca ไปปรับปรุง
กระบวนการพฒันาอาจารย์



4.2 คุณภาพอาจารย์  
ส่งเสริมพฒันาอาจารยใ์นหลกัสูตรใหมี้คุณสมบติัเหมาะสม
และเพียงพอกบัการผลิตบณัฑิต สะทอ้นจากวฒิุการศึกษา 
ต าแหน่งทางวชิาการ และความกา้วหนา้ในการผลิตผลงานทาง
วชิาการอยา่งต่อเน่ือง



ร้อยละอาจารยท่ี์มีวฒิุ ป.เอก (20/60/100)
ร้อยละอาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ (60/80/100)
ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์(20/40/60)
จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรป.เอก ท่ีไดรั้บ

การอา้งอิงในฐานขอ้มูล TCI และ Scopus (0.25/2.5/3.0)
หลกัสูตร ป.ตรี และ ป.โท คะแนนขอ้ละ 1.67 คะแนน
หลกัสูตร ป.เอก คะแนนขอ้ละ 1.25 คะแนน



ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพ
0.20 บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ
0.40 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทาง
วชิาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนั
น าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับแต่วนัทีอ่อก
ประกาศ  
- ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร



ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร่
0.60 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2
0.80 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั

นานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สภา
สถาบนัเห็นชอบ/อนุมติัและจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป 
และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ 
(ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall’s list) หรือตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1



ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร่
1.00 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบั

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ กพอ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
พ.ศ. 2556 
-ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร
- ผลงานวชิาการรับใชส้งัคมท่ีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑข์อต าแหน่ง
ทางวิชาการแลว้
-ผลงานวจิยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์ารระดบัชาติวา่จา้งใหด้ าเนินการ
-ผลงานคน้พบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสตัว ์ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บการจด
ทะเบียน



ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร่
1.00 -ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปล ท่ีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอ

ต าแหน่งทางวชิาการแลว้
- ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปล ท่ีผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑก์าร
ประเมินต าแหน่งทางวชิาการ แต่ไม่ไดน้ ามารับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ

* การส่งบทความเพื่อพิจารณาคดัเลือกใหน้ าเสนอในการประชุมวิชาการตอ้งส่ง
เป็นฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) และเม่ือไดรั้บการตอบรับและตีพิมพแ์ลว้   การ
ตีพิมพต์อ้งตีพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยูใ่นรูปแบบเอกสาร หรือส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ได้



ค่าน า้หนัก ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่*
0.20 งานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง

หรือผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ online
0.40 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั
0.60 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ
0.80 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ
1.00 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

* ผลงานสร้างสรรคทุ์กช้ินตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคป์ระกอบไม่
นอ้ยกวา่ 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาดว้ย



คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจาก ระดบัคุณวุฒิท่ีไดรั้บหรือเทียบเท่า
ตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมี
การปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้ งน้ี อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้
ส าหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่าทั้งน้ีตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา



ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หน่ึง
คร้ังขึน้ไป รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกน้ัน โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน 
ทั้งนี ้พจิารณาผลการด าเนินงาน    5 ปีย้อนหลงัตามปีปฏิทิน



4.3 ผลที่เกดิกบัอาจารย์ 
ผลการประกนัคุณภาพ ตอ้งน าไปสู่การมีอตัราก าลงัอาจารย ์ท่ีมี
จ านวนเหมาะสมกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีรับเขา้ในหลกัสูตร อตัรา
การคงอยูข่องอาจารยสู์ง และอาจารยมี์ความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลกัสูตร



อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเดน็ต่อไปน้ี
การคงอยูข่องอาจารย ์
ความพึงพอใจของอาจารยต่์อการบริหารหลกัสูตร (ใน
กระบวนการท่ีไดด้ าเนินการใหก้บัอาจารยต์ามกิจกรรมต่างๆในตวั
บ่งช้ีท่ี 4.1)

เกณฑป์ระเมิน
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบั ตวับ่งช้ี 3.3



5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 
แมว้า่ทุกหลกัสูตรตอ้งปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรตอ้งควบคุมการจดัรายวชิาต่างๆ ใหมี้เน้ือหาทนัสมยั
ตลอดเวลา มีการเปิดรายวชิาใหม่ สนองความตอ้งการของนกัศึกษา
และตลาดแรงงาน
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอยา่งนอ้ยให้
ครอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี
การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร (ปรับ

ใหญ่ตามรอบ)
การปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ใน

ศาสตร์สาขานั้น ๆ (ปรับเลก็นอ้ยทุกปีตาม มคอ.7)



ให้พจิารณาในภาพรวมของผลด าเนินงานทั้งหมดที่ท าให้
หลกัสูตรมีความทนัสมัย สอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ

เกณฑป์ระเมิน
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบั ตวับ่งช้ี 3.1



ปัจจัยน าเข้า
กระบวนการ

(อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การด าเนินงาน)

ผล
(เป้าหมายตามตัวบ่งช้ี)

หลกัสูตร • การออกแบบหลกัสูตรและสาระ
รายวิชาในหลกัสูตร (ปรับใหญ่
เม่ือครบรอบ)

• การปรับปรุงรายวิชาใหท้นัสมยั
ตามความกา้วหนา้ในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ (ปรับเลก็ตาม
มคอ.7)

ท าใหห้ลกัสูตรมีความ
ทนัสมยัสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานและความ
ตอ้งการของประเทศ



ขอดู มคอ.5
หมวด 6 ขอ้ 2 การด าเนินการอ่ืนๆในการปรับปรุงรายวิชา
มคอ.7
หมวด 6 ขอ้ 1 การประเมินหลกัสูตรจากผูก้  าลงัจะส าเร็จการศึกษา
ขอ้ 2 การประเมินหลกัสูตรจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
หมวด 9 ขอ้ 2 ขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตร



P จัดท ากระบวนการ pdca +objective 
กระบวนการทบทวนสาระรายวิชา 

D น า pdca ไปปฏิบตัิ
กระบวนการทบทวนสาระรายวิชา 

C ประเมิน pdca
กระบวนการทบทวนสาระรายวิชา 

A น าผลจากการประเมิน pdca ไปปรับปรุง
กระบวนการทบทวนสาระรายวิชา 



เพิ่มเติม
การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนกัศึกษาพฒันาข้ึนใน

ตนเองจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บระหวา่งการศึกษา (TQF)
การสอน หมายถึง  การจดักิจกรรมและประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียน



5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน
ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการวางระบบผูส้อนรายวชิา โดยค านึงถึง
ความสามารถและความเช่ียวชาญในวชิาท่ีสอน หลกัสูตร
บณัฑิตศึกษา ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการก าหนดหวัขอ้
วทิยานิพนธ์ ก าหนดอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการ
คน้ควา้อิสระท่ีเหมาะสมกบัหวัขอ้วิทยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้
อิสระ



P จดัท ากระบวนการ pdca +objective 

กระบวนการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจดัการเรียน
การสอน 

D น า pdca ไปปฏิบตัิ
กระบวนการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 

C ประเมิน pdca
กระบวนการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 

A น าผลจากการประเมิน pdca ไปปรับปรุง
กระบวนการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 



อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอยา่งนอ้ยให้
ครอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี
การก าหนดผูส้อน 
การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท า มคอ. 3 และ4
และการจดัการเรียนการสอน
การจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีท่ีมีการบูรณา
การกบัการวจิยั  การบริการวชิาการทางสงัคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม



การควบคุมหวัขอ้วิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบั
บณัฑิตศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสาขาวชิาและความกา้วหนา้ของ
ศาสตร์
การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้

อิสระในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ สอดคลอ้งหรือ
สมัพนัธ์กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์



การช่วยเหลือ ก ากบั ติดตามในการท าวทิยานิพนธ์และการ
คน้ควา้อิสระ และการตีพิมพผ์ลงานในระดบับณัฑิตศึกษา
พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมดท่ีท าให้

กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของ
ผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ก่อใหเ้กิด
ผลการเรียนรู้ บรรลุตามเป้าหมาย

เกณฑป์ระเมิน
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบั ตวับ่งช้ี 3.1



O

L E

กระบวนการสอน ขั้นตอน
1. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (ผลการ

เรียนรู้)
2. สงักปั หรือ เน้ือหาสรุป
3. วธีิสอน หรือกิจกรรมการเรียนรู้ (การ

จดักิจกรรมการเรียนการสอน)
4. ส่ือการสอน และส่ิงสนบัสนุนการ

เรียนรู้
5. การวดัและประเมินผลการจดัการ

เรียนรู้ (การประเมินผูเ้รียน)



ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผล

หลกัสูตร • การก าหนดผูส้อน
• การก ากบัติดตามและตรวจสอบการ

จดัท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ
มคอ.4 และการจดัการเรียนการสอน

• การจดัการเรียนการสอนในระดบั
ปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกบัการ
วิจยั การบริการวิชาการทางสงัคม
และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม

ท่ีท าใหก้ระบวนการ
จดัการเรียนการสอน
สนองตามความ
แตกต่างของผูเ้รียน
การจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ก่อใหเ้กิดผล
การเรียนรู้บรรลุตาม
เป้าหมาย



ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ (ต่อ) ผล

หลกัสูตร • การควบคุมหวัขอ้วทิยานิพนธ์ และการคน้ควา้อิสระในระดบั
บณัฑิตศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสาขาวิชาและความกา้วหนา้ของ
ศาสตร์

• การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระใน
ระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา
และความกา้วหนา้ของศาสตร์

• การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระใน
ระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญสอดคลอ้งหรือสัมพนัธ์กบั
หวัขอ้วทิยานิพนธ์

• การช่วยเหลือ ก ากบั ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการ
คน้ควา้อิสระ และการตีพิมพผ์ลงานในระดบับณัฑิตศึกษา



5.3 การประเมินผู้เรียน 
การประเมินผูเ้รียนมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ

1. เพื่อใหข้อ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของ
ผูส้อน และน าไปสู่การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา (assessment for learning)

2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และน าผลการประเมินไปใชใ้น
การพฒันาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as 
learning)

3. เพื่อประเมินลการเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีแสดงผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของ
หลกัสูตร (assessment of learning)



อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอยา่งนอ้ยให้
ครอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมิน

หลกัสูตร (มคอ.5,6,7)
การประเมินวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบั

บณัฑิตศึกษา 



พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมดท่ีสะทอ้นสภาพ
จริงดว้ยวธีิการหรือเคร่ืองมือประเมินท่ีเช่ือถือได้ ใหข้อ้มูลท่ีช่วย
ใหผู้ส้อนและผูเ้รียนมีแนวทางในการปรับปรุง พฒันาการเรียนการ
สอนต่อไป
เกณฑป์ระเมิน
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบั ตวับ่งช้ี 3.1

ขอดู มคอ.2
หมวด 5 ขอ้ 2 กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนกัศึกษา
มคอ.3 หมวด 7 ขอ้ 4 การทวนสอสบผลสัมฤทธ์นกัศึกษาในรายวิชา
มคอ.4 หมวด 7 ขอ้ 2 กระบวนการทวนสอบผลประเมิน



ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน

ขอดู มคอ.2
หมวด 5 ขอ้ 2 กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนกัศึกษา
มคอ.3 หมวด 7 ขอ้ 4 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ินกัศึกษาในรายวิชา
มคอ.4 หมวด 7 ขอ้ 2 กระบวนการทวนสอบผลประเมิน

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผล

หลกัสูตร • การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
• การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา
• การก ากบัการประเมินการจดัการเรียน
การสอนและการประเมินหลกัสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7)

• การประเมินวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้
อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา

ท่ีสะทอ้นสภาพจริงดว้ย
วิธีการหรือเคร่ืองมือ
ประเมินท่ีเช่ือถือได ้ให้
ขอ้มูลท่ีช่วยใหผู้ส้อน
และผูเ้รียนมีแนวทางใน
การปรับปรุงพฒันา การ
เรียนการสอนต่อไป



P จัดท ากระบวนการ pdca +objective 
กระบวนการประเมินผู้เรียน

D น า pdca ไปปฏิบตัิ
กระบวนการประเมินผู้เรียน

C ประเมิน pdca
กระบวนการประเมินผู้เรียน

A น าผลจากการประเมิน pdca ไปปรับปรุง
กระบวนการประเมินผู้เรียน



P จัดท ากระบวนการ pdca +objective 
กระบวนการประเมินผู้เรียน

D น า pdca ไปปฏิบตัิ
กระบวนการประเมินผู้เรียน

C ประเมิน pdca
กระบวนการประเมินผู้เรียน

A น าผลจากการประเมิน pdca ไปปรับปรุง
กระบวนการประเมินผู้เรียน



5.4  ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ TQF
หมายถึงร้อยละของผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีการด าเนินงาน
ตามกรอบ TQF ท่ีปรากฏในหลกัสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ้ 7 
ท่ีหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรด าเนินงานและรายงานในแต่ละปี
การศึกษาตาม มคอ.7



ผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีตามกรอบ TQF 12 ตวับ่งช้ี
ร้อยละ 100 มีคะแนน 5.00
ร้อยละ  95.00-99.99 มีคะแนน 4.75
ร้อยละ  90.00-94.99 มีคะแนน 4.50
ร้อยละ  80.01-89.99 มีคะแนน 4.00
ร้อยละ  80 มีคะแนน 3.50
ต ่ากวา่ร้อยละ 80 มีคะแนน 0



1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่วางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานของหลกัสูตร

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี)

3. มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบ
ทุกรายวชิา

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานของการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงั
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงั
ส้ินสุดปีการศึกษา 



6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ย ร้อยละ 25ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแลว้

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจดัการ
เรียนการสอน



9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันา
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.50 จากคะแนนเตม็ 5

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่เฉล่ียไม่นอ้ย
กวา่ 3.50 จากคะแนนเตม็ 5



6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ความพร้อมของส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ไดแ้ก่ ความพร้อมดา้น
กายภาพ เช่นหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งพกันกัศึกษา ฯลฯ 
ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลย ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่น อุปกรณ์การสอน หอ้งสมุด หนงัสือ ต ารา ส่ิงพิมพ ์วารสาร 
ฐานขอ้มูลเพ่ือการสืบคน้ แหล่งเรียนรู้ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ 
ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ตอ้งมีปริมาณเพียงพอ พร้อมใชง้าน และ
ทนัสมยั โดยพิจารณาด าเนินการปรับปรุงพฒันาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารย์



อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอยา่งนอ้ยให้
ครอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี
ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วน

ร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพ่ือใหมี้ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้
จ านวนส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อ

การจดัการเรียนการสอน
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ

นกัศึกษาและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้



พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมดท่ีสะทอ้นการ
จดัเตรียมส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
และส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

เกณฑป์ระเมิน
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบั ตวับ่งช้ี 3.1



ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผล

หลกัสูตร • ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบนั โดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรเพื่อใหมี้ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้

• จ านวนส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน

• กระบวนการปรับปรุตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต่์อ
ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้

สะทอ้นการ
จดัเตรียมส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้
ท่ีจ าเป็นต่อการเรียน
การสอนและส่งผล
ใหผู้เ้รียนสามารถ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ขอดู มคอ.2
หมวด 7 ขอ้ 2-4 ทรัพยากรการเรียนการสอน (ประเมินความพอเพียง)



คะแนน 0 ไม่มีระบบ/  ไม่มีกลไก  /ไม่มีแนวคิดในการก ากบั 
ติดตาม และปรับปรุง  /ไม่มีขอ้มูล หลกัฐาน

คะแนน 1 มีระบบ  มีกลไก  /ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบติัหรือด าเนินงาน

คะแนน 2 มีระบบ  มีกลไก/  มีการน าระบบและกลไกไปสู่การ
ปฏิบติัหรือด าเนินงาน/ มีการประเมินกระบวนการ/ ไม่
มีการปรับปรุงหรือพฒันากระบวนการ



คะแนน 3 มีระบบ  มีกลไก/  มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบติั
หรือด าเนินงาน/ มีการประเมินกระบวนการ/ มีการปรับปรุง
หรือพฒันากระบวนการจากผลการประเมิน

คะแนน 4 มีระบบ  มีกลไก/  มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบติั
หรือด าเนินงาน/ มีการประเมินกระบวนการ/ มีการปรับปรุง
หรือพฒันากระบวนการจากผลการประเมิน/ มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม



คะแนน 5 มีระบบ  มีกลไก/  มีการน าระบบและกลไกไปสู่การ
ปฏิบติัหรือด าเนินงาน/ มีการประเมินกระบวนการ/ มี
การปรับปรุงหรือพฒันากระบวนการจากผลการ
ประเมิน/ มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็น
รูปธรรม/ มีแนวทางปฏิบติัท่ีดี โดยมีหลกัฐานเชิง
ประจกัษย์นืยนั และกรรมการผูต้รวจประเมินสามารถ
ใหเ้หตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีไดช้ดัเจน



P จัดท ากระบวนการ pdca +objective 
กระบวนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

D น า pdcaไปปฏิบตัิ
กระบวนการจดัสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

C ประเมิน pdca
กระบวนการจดัสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

A น าผลจากการประเมิน pdcaไปปรับปรุง
กระบวนการจดัสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน





แบบฟอร์ม 1 หัวข้อที่ต้องเขียนรายงานตามตัวบ่งช้ีเชิงกระบวนการ 
ประเดน็ ใน SAR แต่ละปีการศึกษา

ตวับ่งช้ีท่ี................ช่ือตวับ่งช้ี.................... ประเดน็...................................................
....................................................................................................................................
1. เป้าหมายหรือผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัในตวับ่งช้ีนั้นๆ (คืออะไร อาจเป็นเชิงปริมาณ
หรือเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ หรือทั้งสองอยา่ง)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. การออกแบบการด าเนินการหรือกระบวนการท่ีจะใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
(ท าอยา่งไร)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………



3. ด าเนินการตามกระบวนการท่ีออกแบบไวจ้นครบวงรอบการด าเนินการ
……………………………………………………………………………………..
4. การประเมินผลการด าเนินงานหรือประเมินกระบวนการ พบวา่ผลการ
ด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายในประเดน็ใดบา้ง
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
5. น ามาปรับปรุงการด าเนินงานหรือกระบวนการในรอบถดัไป (ภาคเรียนต่อไป 
หรือปีต่อไป) อยา่งไร (ตอ้งเร่ิมรายงานตั้งแต่รอบท่ีแลว้)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
6. รอบต่อไปมีผลลพัธ์ดีข้ึนเป็นรูปธรรมไหม มีอะไรบ่งบอกหรือแสดงใหเ้ห็นบา้ง 
(ตอ้งเร่ิมรายงานตั้งแต่ 2 รอบท่ีแลว้)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..



7. มีการท า KM ตามตวับ่งช้ีน้ีอยา่งไรบา้งไหม เพ่ือน าไปสู่แนวปฏิบติัท่ีดี (ตอ้ง
เร่ิมรายงานตั้งแต่ 3 รอบท่ีแลว้)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

เกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินแต่ละตวับ่งช้ี (ท่ีเนน้กระบวนการ)
มีขอ้ 1 และ 2 ได ้1 คะแนน
มีขอ้ 1, 2, 3 และ 4 ได ้2 คะแนน
มีขอ้ 1, 2, 3, 4 และ 5 ได ้3 คะแนน
มีขอ้ 1, 2, 3, 4. 5 และ 6 ได ้4 คะแนน
มีขอ้ 1, 2, 3, 4, 5. 6 และ 7 ได ้5 คะแนน



แบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์มการเขียนแผนการปรับปรุงคุณภาพ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน

ข้อเสนอแนะของกรรมการประเมนิ แผนการปรับปรุงคุณภาพ

1

2

3

สรุปแผนวา่จะจดักิจกรรม/โครงการอะไรบา้งเพือ่
พฒันาหรือปรับปรุงคุณภาพใหมี้ผลลพัธ์ดีข้ึนใน
ประเดน็ท่ีกรรมการประเมินเสนอแนะขอ้นั้นๆ
ซ่ึงตอนเขียนรายงาน SAR ปีหนา้ ตอ้งรายงาน
ดว้ย แต่ปรับหวัขอ้ช่อง 2 เป็นผลการปรับปรุง
คุณภาพตามขอ้เสนอแนะของกรรมการ เขียน
สรุปวา่ผลดีข้ึนอยา่งไร หรืออยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
(ถา้เป็นโครงการระยะยาว)



ช่ือหลกัสูตรและสาขาวิชา ........................................คณะ ...........................

ขอ้มูลดา้นคุณภาพของผูเ้รียนและผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรท่ี
สะทอ้นใหส้งัคมไดรั้บรู้วา่บณัฑิตจากหลกัสูตรน้ีจะตอ้งมีองคค์วามรู้
อะไร สามารถท าอะไรได ้(สรุปยอ่ประมาณคร่ึงหนา้กระดาษ)

.......................................................................................................................


