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แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยขอนแกน

จัดทําโดย
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

คํานํา
คูมือแนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
จั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการประเมิ น ตนเองหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยขอนแกน และเพื่อเปนการสรางความรูความเขาใจของรายละเอียดของเกณฑการประเมินคุณภาพ
ภายในตามแนวทางของคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สําหรับรายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินคุณภาพในคูมือนี้ ผูจัดทําใชเนื้อหาของตัวชี้วัดและเกณฑ
การประเมินตามคู มือการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายในระดั บอุ ดมศึ ก ษา พ.ศ. 2557 คู มื อฉบั บนี้ ไดมี การ
ปรั บปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเพื่ อให สอดคลองกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ มาตรฐานหลั กสู ตร
ระดับอุ ดมศึกษา พ.ศ. 2558 ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิ ตศึกษา ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2562 เรื่อง
หลั กเกณฑการพิ จารณาวารสารทางวิ ชาการสํ า หรั บการเผยแพร ผ ลงานทางวิ ชาการ (เกณฑ การประเมิ น ใน
องคประกอบที่ 4 ขอ 4.2 ผลงานวิชาการ) การสรุปตัวอยางการกําหนดตัวชี้วัดเชิงประมาณและเชิงคุณภาพของ
ตัวชี้วัดกระบวนการ รวมทั้งไดรวบรวมขอมูลแนวปฏิ บัติที่ดีและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อให เกิดประโยชนใน
การบริหารจัดการหลักสูตรใหมีคุณภาพและสามารถเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพในลําดับตอไป

สารบัญ
บทที่ 1 การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
1.1 ความเปนมา
1.2 ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1.4 มาตรฐาน ตัวชี้วัดและเกณฑประเมินคุณภาพ
1.5 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.6 การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR: Thai Qualifications Register)
1.7 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในเพื่อเผยแพรหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ (TQR: Thai Qualifications Register)
1.8 แผนภาพขั้นตอนการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพของคณะกรรรมการการ
อุดมศึกษา
1.9 การดําเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรที่ไดรับการเผยแพรหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ (TQR) แลว
1.10 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ของคณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
1.11 ระบบการประกันคุณภาพที่คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา
ใหความเห็นชอบแลวและสามารถเทียบเคียงได
บทที่ 2 นิยามศัพท
2.1 นิยามศัพท
2.2 นิยามตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558
2.3 การนับรอบระยเวลาการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
บทที่ 3 องคประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
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สารบัญ (ตอ)
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
บทที่ 4 การวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพภายใน
ภาคผนวก
1. ตารางสรุปเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา
2. ตารางสรุปเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา
3. ตัวอยางการกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของกระบวนการ
4. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
5. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561
7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับ
ปริญญาตรี
8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับ
บัณฑิตศึกษา
9. แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
10. ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560
11. คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ
12. ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2562 เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
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บทที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
1.1 ความเปนมา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาโดยคณะกรรมการประกั น คุ ณภาพภายในระดั บ อุ ดมศึ ก ษา
ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2557 เห็นสมควรใหกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ ยวกั บการประกั นคุ ณภาพภายในระดั บอุดมศึ ก ษา พ.ศ.2557 ไดกํ าหนดให มี การประกั นคุ ณภาพการศึก ษาภายใน
3 ระดั บ คื อ ระดั บ หลั กสู ต ร ระดั บคณะ และระดั บมหาวิ ทยาลั ย (ประกาศคณะกรรมการประกั นคุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกั นคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557) โดยมี
องคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ดานของมหาวิทยาลัย และเพิ่มเติมดานอื่นๆ ที่จําเปน
สํา หรับการพั ฒนา ตั วชี้วัดและเกณฑก ารประกั นคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดั บหลั กสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
ดําเนินการไปพรอมกัน สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบไดแก
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
องคประกอบ
1. การกํากับ
มาตรฐาน

2. บัณฑิต

ตารางสรุปตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ผลการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รตามเกณฑ ม าตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ หลักสูตร พ.ศ. 2558
กําหนดโดย สกอ.
ปริญญาตรี เกณฑ 5 ขอ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ 10 ขอ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เกณฑ 5 ขอ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เกณฑ 5 ขอ
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
ผลประเมิ น คุ ณภาพบั ณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย)
แหงชาติ
2.2 การไดงานทํา หรือ
- ผลบั ณฑิ ตปริ ญญาตรี ที่ ได ง านทํ า หรื อ ประกอบอาชี พ
ผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา อิสระ
- ผลงานของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท/เอกที่ ตี พิ ม พ หรื อ
เผยแพร
แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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องคประกอบ
3. นักศึกษา

ตัวชี้วัด

ประเด็นการประเมิน

3.1 การรับนักศึกษา

- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
3.2 การสงเสริมและพัฒนา
-การควบคุมการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษา
นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- อัตราการคงอยูของนักศึกษา
- อัตราการสําเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา
4. อาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนา
-การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-การบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-การสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 คุณภาพอาจารยผูรับผิดชอบ - รอยละอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก
หลักสูตร
- รอยละอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ
Scopus ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
-อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
-ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5. หลักสูตร
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลั ก คิ ด ในการออกแบบหลั ก สู ต ร ข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นการ
การเรียนการสอน
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร
การประเมินผูเรียน
- การปรับปรุ งหลั กสูตรใหทันสมัยตามความก าวหนาใน
ศาสตรสาขานั้นๆ
- การพิจ ารณาอนุ มัติ หัวข อวิทยานิ พนธแ ละการคน คว า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
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องคประกอบ

ตัวชี้วัด
5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

5.3 การประเมินผูเรียน

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
เรียนรู

ประเด็นการประเมิน
- การพิจารณากําหนดผูสอน
- การกํ ากั บ ติ ดตาม และตรวจสอบการจั ดทํ า มคอ.3 และ
มคอ.4
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
- การบู รณาการพั นธกิ จต างๆ กั บการเรี ยนการสอนในระดั บ
ปริญญาตรี
- การชวยเหลือ กํ ากั บ ติดตาม ในการทําวิทยานิ พนธ และการ
คนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลั ย
โดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใหมี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสม
ตอการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6 องคประกอบ
14 ตัวชี้วัด (นับรวมองคประกอบที่1)
ที่มา : คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
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1.2 ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแก
สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมการดําเนินการตามภารกิจ ทั้ง 4 ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปจ จุบัน มี ปจจั ยภายในและภายนอกหลายประการที่ทํ าให การประกั น
คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการปจจัยดังกลาวคือ
1) คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโนมแตกตางกันมากขึ้นซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแก
สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความท าทายของโลกาภิวัตน ตอการอุ ดมศึกษา ทั้งในประเด็ นการบริการการศึกษาขามพรมแดนและการ
เคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) มหาวิทยาลัยจะตองสรางความมั่นใจแก สังคมวาสามารถพัฒนาองคความรูแ ละผลิตบั ณฑิต ตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาค
การผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน
4) มหาวิ ท ยาลั ย จะต อ งให ข อ มู ล สาธารณะ (public information) ที่ เ ป นประโยชน ต อ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (participation)
มีความโปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหสถานศึกษา
ทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทํา
หนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อเปนกลไก
กํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงานโดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษา
จะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ องมาตรฐานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2554 เพื่อเปนกลไกสงเสริ มและกํากับ ให มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุมมหาวิทยาลั ย
4 กลุม
10) กระทรวงศึกษาธิการประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
และแนวทางการบริหารเกณฑ
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1.3 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยรวมกับตนสังกัดจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่อให ม หาวิ ทยาลัยไดมีการพัฒนามุงสู วิ สัยทัศนแ ละยกระดับขี ดความสามารถในการแข งขัน โดยระบบ
ดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. และเปนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ
2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิ นงานตั้ งแตระดับ หลักสูตร คณะวิชา หรือหนวยงานเทียบเทา และ
มหาวิทยาลัย
3) ศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกทีม่ หาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนดขึ้นโดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดในองคประกอบคุณภาพตางๆวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน
4) เพื่อใหหลักสูตร คณะวิชา หรือหนวยงานเทียบเทา และมหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค
(goals) ที่ต้งั ไวตามจุดเนนของตนเอง
5) เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนา การดําเนินงานเพื่อ
นําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย
6) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวามหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด
7) เพื่อใหหนวยงานตนสังกั ดของมหาวิทยาลัย และหนวยงานที่ เกี่ยวของ มีขอมูลพื้นฐานที่จํา เปนสํา หรั บ การ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

1.4 มาตรฐาน ตัวชี้วัดและเกณฑประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่เปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของมหาวิ ทยาลัย คือ มาตรฐานการอุดมศึกษาในขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยตางๆ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆที่เกี่ยวของอีกมาก เชน เกณฑมาตรฐาน
หลั กสูตรระดั บอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ มาตรฐานมหาวิทยาลั ยมาตรฐานเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพั ฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน
กําหนดตัวชี้วัดเปน 2 ประเภท คือตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ดังนี้
1) ตั ว ชี้ วั ดเชิ ง คุ ณภาพจะระบุ เ กณฑ ม าตรฐานเป น ข อ ๆ กํ า หนดเกณฑ ก ารประเมิ น ตั ว ชี้ วั ดเป น 5 ระดั บ
มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจํานวนขอและระบุวา ผลการดําเนินงานไดกี่ขอไดคะแนน
เทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือ ดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน และการประเมินโดย
กําหนดการใหคะแนนตามที่ไดคณะหรือมหาวิทยาลัยดําเนินการ และกรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผล
การดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยูระหวาง 0-5
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2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5
โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปน
คะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวชี้วัดจะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว
คณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายในระดั บ อุดมศึ กษาไดกํ าหนดให มีระบบประกั นคุ ณภาพการศึก ษาระดับ
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยตางๆ นําไปใชเปนแนวทาง (Guideline) ในการจัดทําระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของแตละมหาวิทยาลัยตามความสมัครใจภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุม พันธกิ จหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริ หาร
จัดการ ไดแก (1) พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจดานการวิจัย (3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ (4) พันธกิจ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ สําหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเนนพันธกิจ
ในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจดานอื่นๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปนตัวชี้วัดในระดับคณะ
และมหาวิ ทยาลั ย จะครอบคลุ ม พั น ธกิ จหลั กของการอุ ด มศึ ก ษารวมทั้ งการบริ หารจั ดการได ทั้ ง หมดซึ่ ง สามารถชี้ วัด
คุณลักษณะ ที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับพันธกิจเหลา นั้นได
ทั้งหมดในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 ของคูมือฉบับนี้ จึงไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อใหมหาวิทยาลัย
นํ า ไปเป น กรอบในการดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ การศึ ก ษาภายในตั้ ง แต ระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ และระดั บ
มหาวิทยาลัย การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมิน
คุณภาพเพื่อใหสามารถสงเสริมสนับสนุนกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพและตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเปนเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเนนที่ ปจจัยนําเขา และกระบวนการ ซึ่งภายใตตัวชี้วัดที่ เปนกระบวนการใหสามารถสะท อน
ผลลัพธของการดํา เนินการตามกระบวนการดังกลาวดวย (คูมือการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในระดั บอุดมศึ ก ษา
พ.ศ.2557)

1.5 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนจึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามวงจรคุ ณภาพ ประกอบด ว ย 4 ขั้ น ตอน คื อ การวางแผน (Plan) การดํ า เนิ น งานและเก็ บ ข อ มู ล (Do)
การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้มาใช เปน
ขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเริ่มปการศึกษา
D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษาจนถึงสิ้นปการศึกษา คือ เดือนที่ 1เดือนที่ 12 ของปการศึกษา
C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ระหวางปการศึกษาถัดไป
A = วางแผนปรับปรุงและดํ าเนิ นการปรับ ปรุงตามผลการประเมิ น โดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
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วางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้ง
งบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได

วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไว ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม
2) มหาวิทยาลัยเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวชี้วัดที่ไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online และใหมีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกปทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และมหาวิทยาลัย
3) หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรผาน
ระบบ CHE QA Online
4) คณะ หรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ
5) คณะ หรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน
หลักสูตรที่ไดประเมินไปแลว
6) มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินระดับหลักสูตรผลการประเมินระดับคณะวิชามาจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งใชเปนสวนหนึ่งของการรายงานประเมินตนเองดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx)
7) มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คณะวิชา พรอมนําผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในปการศึกษาถัดไป
8) ผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย นํ า ผลการประเมิ น และข อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณภาพภายใน
ทีม่ หาวิทยาลัยแตงตั้ง (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจําป และแผนกลยุทธ
9) สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online ภายใน
120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ต อ งมี ก ารประเมิ น ตนเองตามตั ว ชี้ วั ด และเกณฑ ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในทุ ก ป ก ารศึ ก ษา
ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามลําดับ โดยมหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
และส งผลการประเมิน ใหสํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ ก ษาทราบผา นระบบฐานข อมูลดานการประกั นคุ ณภาพ
(CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตร
หากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกันเชนหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
สําหรับแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยตองดําเนินการเปนประจําทุก
ป คือ หลักสูตรสามารถแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร หรือผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบี ยนของ สกอ. และเปน คนก าวทั นความทันสมั ยของหลักสู ตรมา
ประเมินหลักสูตร และรายงานผานระบบ CHE QA Online
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1.6 การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR: Thai Qualifications Register)
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได ส ง เสริ ม ให ห ลั ก สู ต รมี ก ารเผยแพร ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพ
(TQR:Thai Qualifications Register) เพื่อใหสาธารณชนรับรูวาหลักสูตรมีการจัดการศึกษาไดคุณภาพและเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดเพื่อเปนเครื่องมือใหมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหบัณฑิตมีคุณลั กษณะ
ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู อยา งสม่ํ าเสมอ ทั้ งนี้ การขอเผยแพรห ลั กสู ตรที่ มีคุณภาพ (TQR:Thai Qualifications
Register) ให เปนไปโดยความสมัครใจไม เปนการบัง คับ สํา หรับหลัก สูตรที่มี ความประสงคจะเผยแพร หลั กสู ตรที่ มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ควรเปนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ
ใหเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม)แตในกรณีเปนหลักสูตรปรับปรุงถือวามีการ
ดําเนินงานตอเนื่องสามารถยื่นของ TQR ได ขั้นตอนการขอเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR:Thai Qualifications
Register) กรณีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่จะยื่นของ TQR กําหนดดังนี้
ขั้นตอน
รายละเอียด
1.กอนการตรวจ
1.1 หลักสูตรตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายในจากระบบ CHE QA Online
ประเมิน
1.2 หลักสูตรตองผานการกํากับมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรสองปตอเนื่อง
(องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน)
1.3 หลักสูตรมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 2 ปการศึกษาติดตอกันโดยมีคะแนนผลการ
ประเมินรวมเฉลี่ย 3.01 ขึ้นไป (ใชผลการประเมินปที่ผานมาและปที่ไดรับการประเมิน)
1.4 หลักสูตรทําการประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online ในปการศึกษาที่ขอรับการ
เผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีผลการประเมินเปนไปตามขอ 1.2-1.3
1.5 หลักสูตรคัดเลือกรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรทีข่ ึ้น
ทะเบียนผูประเมินหลักสูตร TQR จํานวน 3 คน
1.6 หลักสูตรแจงความประสงคไปยังมหาวิทยาลัยขอนแกน (กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
เพื่อรวบรวมรายชื่อหลักสูตรที่จะตรวจประเมินเพื่อเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ
1.7 มหาวิทยาลัยจัดทํารายชื่อหลักสูตรที่มีความประสงคจะเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรใหกับทุกหลักสูตร (กรณีหลักสูตร
อยูระหวางประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิภายนอกทําใหเกิดความลาชาไมสามารถแจงรายชื่อให
มหาวิทยาลัยไดตามกําหนด กรณีนี้ หลักสูตรสามารถจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรเพื่อเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพโดยเปนคําสั่งของคณะที่หลักสูตรสังกัด)
หมายเหตุ :
1.ผลการประเมินรายองคประกอบตั้งแตองคประกอบที่ 2-6 ควร มีคะแนนรวมเฉลี่ยราย
องคประกอบเทากับหรือมากกวา 3.01 ขึ้นไป เนื่องจากเมื่อ สกอ.ไดมีการตรวจสอบผลการ
ประเมินคุณภาพภายในทุกองคประกอบพบวาองคประกอบที่สําคัญที่สะทอนคุณภาพบัณฑิต
(องคประกอบที่ 2) และหลักสูตร (องคประกอบที่ 5) มีคะแนนอยูในระดับคะแนน 1-2 อาจจะ
แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ขั้นตอน

รายละเอียด
สงผลตอการไมไดรับการพิจารณาใหเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ และยังพบวาบางหลักสูตรยัง
ไมมีผูสําเร็จการศึกษาทําใหไมสามารถประเมินผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนไดอยางครบถวน
2.ผูตรวจประเมินหรือคณะกรรมการประเมิน TQR ทุกคนตองขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรของ สกอ.ทุกคน และมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ตรวจ
ประเมินทุกคน (ตองมีอยางนอย 1 คนที่คุณวุฒิตรงกับหลักสูตรที่ตรวจประเมิน ไม
จําเปนตองทําหนาที่เปนประธานก็ได นอกจากนั้นใหมีคุณวุฒิที่ความสัมพันธกับหลักสูตรที่
ตรวจประเมิน)
3.ค าตอบแทนผู ตรวจประเมิ น ที่ เป น ผู ท รงคุ ณวุ ฒิภายนอก (ประธานคณะกรรมการ ไมเ กิ น
3,000 บา ท,กรรมก าร ที่ เ ป น บุ ค ค ลภา ย น อ ก ไม เ กิ น 2,000 บา ท) ตา มป ระ ก า ศ
มหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่ 1739/2560 (หลักสูตรเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทาง
และคาตอบแทนผูตรวจประเมิน)
2.กระบวนการตรวจ 2.1 คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมเตรียมความพรอม ณ สถานที่ ที่หลักสูตรจัดเตรียมไว
ประเมิน
2.2 คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรตองใชระยะเวลาอยางนอย 1 วัน ในการตรวจสอบผล
การดําเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งการสัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลเชิงประจักษจากอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษา บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย
2.3 คณะกรรมการตรวจประเมินจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินและแจงกลับใหหลักสูตร
ทราบในวันตรวจประเมิน
2.4 คณะกรรมการตรวจประเมินบันทึกผลการตรวจประเมินในระบบ CHE QA Online
และระบุความเห็นวาหลักสูตรดังกลาวมีความเหมาะสมในการเผยแพรใหเปนหลักสูตรที่มี
คุณภาพหรือไม พรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ
หมายเหตุ :
กําหนดการตรวจประเมินเพื่อเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพควรดําเนินการภายเดือนกันยายน
ของทุกป และตองบันทึกผลการตรวจประเมินกอนที่ระบบ CHE QA ONLINE จะปดระบบ หรือ
ภายในเดือนพฤศจิกายน
3.หลังสิ้นสุด
หลักสูตรแจงผลการตรวจประเมินใหมหาวิทยาลัยทราบ (กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาทราบ
กระบวนการตรวจ โดยแนบเอกสารดังนี้
ประเมิน
3.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภายในของหลักสูตร
3.2 คําสั่งแตงตั้งผูตรวจประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร
3.3 ขอมูลดานคุณภาพของผูเรียนและผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรตางๆ (Program
Learning Outcomes) ที่จะสะทอนใหสังคมรับรูไดวาบัณฑิตจากหลักสูตรนั้นๆ จะตองมี
องคความรูอะไร สามารถทําอะไรได (สรุปยอประมาณครึ่งหนากระดาษ)
แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

หนา : 9

KKU Guidelines for Quality Assurance at Program Level

ขั้นตอน
4.กองพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

รายละเอียด
4.1 จัดทํารายชื่อหลักสูตรที่มีความประสงคจะเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ
-ตรวจสอบรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรปปจจุบันและขอมูลยอนหลัง
4.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร (TQR) ใหกับทุกหลักสูตร
- ตรวจสอบรายชื่อผูตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรที่ขอเผยแพรหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพ
โดยพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติของผูทําหนาที่ตรวจประเมิน
4.3 กรณีหลักสูตรอยูระหวางประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิภายนอกทําใหเกิดความลาชาไม
สามารถแจงรายชื่อใหมหาวิทยาลัยไดตามกําหนด ใหหลักสูตรสามารถจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพือ่ เผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพโดยเปนคําสั่งของคณะที่
หลักสูตรสังกัด)
4.4 รวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินของทุกหลักสูตร
4.5 ตรวจสอบรายงานผลการตรวจประเมินที่เปนเอกสารและรายงานผลการตรวจประเมินใน
ระบบ CHE QA ONLINE และเอกสารที่เกี่ยวของใหมีความถูกตองและครบถวน
4.6 นําเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อใหความเห็นชอบ
4.7 นําเสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
4.8 นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ
4.9 นําเสนอมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกนพรอมเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดตอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาเพื่อเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ
5.สํานักงาน
5.1 ตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของผูทําหนาที่ตรวจประเมิน
คณะกรรมการการ 5.2 ตรวจสอบรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรปปจจุบันและขอมูลยอนหลัง
อุดมศึกษา
5.3 ตรวจสอบผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับ มคอ.2
กระทรวงการ
5.4 นําเสนอผลการประเมินฯตอผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตรที่เกี่ยวของกับ
อุดมศึกษา
หลักสูตรที่ขอเผยแพรหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพ
วิทยาศาสตร วิจัย 5.5 ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลการประเมินในภาพรวมทุกองคประกอบและแจงผลการพิจารณา
และนวัตกรรม (อว.) 5.6 คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ
หมายเหตุ :
กรณีที่มีการนําเสนอผลการตรวจประเมินเพื่อขอเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพตอคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาโดยผานความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัยแลว แต คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยังไมไดแจงผลการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ ใหหลักสูตรดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในปการศึกษาถัดไปตามปกติ

แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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1.7 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในเพื่อเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ
(TQR: Thai Qualifications Register)
ในกรณีที่ตองการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรกําหนดไวดังนี้
ผูประเมินคุณภาพภายในจํานวนอยางนอย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
โดยเกินกวากึ่งหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและอยางนอยหนึ่งคนของผูทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นตองมี
คุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ประธานกรรมการตองเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการทุ ก คนต อ งเป น ผู ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นผู ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต รของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
สําหรับคุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของแตละระดับการศึกษา
เปนดังนี้
1.ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะกรรมการมี คุณ วุ ฒิป ริ ญ ญาโทขึ้ น ไปหรื อดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการระดั บ ผู ช ว ย
ศาสตราจารยขึ้นไป
2.ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย
ขึ้นไป
3.ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารยขึ้นไป
หมายเหตุ: การตรวจสอบรายชื่ อผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิท ยาลัยที่ ผานการอบรมและขึ้นทะเบีย นเปน
ผูตรวจประเมิ นคุณภาพภายในระดับหลั กสูตรเพื่อเผยแพร หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR:Thai Qualifications Register)
สามารถตรวจสอบไดที่เว็บไซตของสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ซึ่งจะมีการอัพเดทรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติ
อยางตอเนื่อง

แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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1.8 แผนภาพขั้นตอนการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพของคณะกรรรมการการอุดมศึกษา

แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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1.9 การดําเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรที่ไดรับการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ
ในกรณีที่หลักสูตรไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและไดรับการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ
(TQR: Thai Qualifications Register) หลักสูตรจะตองดําเนินการ ดังนี้
9.1 ดําเนินการประเมินตนเองเปนประจําทุกปการศึกษาผานระบบ CHE QA Online
9.2 จัดสงขอมูลผานระบบ CHE QA Onlineเปนประจําทุกปการศึกษา ประกอบดวย
(1) ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
(2) รายงานผลการกํากับมาตรฐานตามองคประกอบที่ 1
(3) รายงานการประเมินตนเอง
9.3 มหาวิทยาลั ยจะตองกํ ากั บดูแ ลให มีก ารรั กษาคุณภาพให มีมาตรฐานอยูเสมอโดยผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไปทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวา ผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยใดไมเปนไปตามที่กําหนด สกอ. จะเสนอ กกอ. พิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น

1.10 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดใหทุกหลักสูตรดําเนินการประเมินตนเองเพื่อใหเปนไปตามแนวทางการประกัน
คุ ณ ภาพภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2557 โดยให ส ามารถแต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
ของหลักสูตร โดยพิจารณาผูตรวจประเมินคุณภาพภายในจากรายงานชื่อที่มหาวิทยาลัยประกาศไวเปน ซึ่งเปนผูบุคลากร
สายวิช าการที่ ไดรับการฝกอบรมให มี ทัก ษะและมีความรูความสามารถในการประเมิ นคุ ณภาพภายในระดั บหลั ก สู ตร
หรือ สามารถเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตร โดยมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
คุณสมบัติผูประเมิน
1.หลักสูตรปริญญาตรี
2.หลักสูตรปริญญาโท
3.หลักสูตรปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา/ตําแหนง
ทางวิชาการ
ประสบการณ

ป.โท หรือดํารงตําแหนง

ป.เอก หรือดํารงตําแหนง

ป.เอก หรือ

ผศ.ขึ้นไป

รศ.ขึ้นไป

ดํารงตําแหนง ศ. ขึ้นไป

- เปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป
- มีประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หรือ ผานการฝกอบรม
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือผาน
การฝกอบรมโดย สกอ.
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10.11 ระบบการประกันคุณภาพที่คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาใหความเห็นชอบแลว
และสามารถเทียบเคียงได
มหาวิทยาลัยสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยมีการดําเนินงานไดตาม
มาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้งนี้ทุกระบบตองไดรับการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบและใหมีการจัด
สงผลการประเมินพรอมขอมูลพื้นฐานใหกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพรตอสาธารณะตัวอยางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่เทียบเคียงได มีรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุประบบการประกันคุณภาพที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาใหความเห็นชอบ
และสามารถใชเทียบเคียงได
ระบบ
ระดับหลักสูตร
ระบบของสากล
-AUN-QA
-ABET (ดานวิศวกรรมศาสตร)
-AACSB (ดานการบริหารธุรกิจ)
-EPAS (ดานการบริหารธุรกิจ)
-EQUIS (ดานการบริหารธุรกิจ)
-IACBE (ดานการบริหารธุรกิจ)
-WFME (ดานแพทยศาสตร)
สภาวิชาชีพ
-สภาการพยาบาล
-สภาเทคนิคการแพทย
-สภาเภสัชกรรม
-สภากายภาพบําบัด
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บทที่ 2 นิยามศัพท
2.1 นิยามศัพทที่ใชในการประกันคุณภาพหลักสูตร
การเที ย บเคี ย งผลการดํ า เนิ น งาน (Benchmarking) หมายถึ ง วิ ธี ก ารในการวั ด และเปรี ย บเที ย บผลผลิ ต บริ ก าร
และวิธีการปฏิบัติกับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเพื่อมุ ง
ความเปนเลิศทางธุรกิจ
การบูรณาการ (Integration) หมายถึ ง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจั ดสรรทรัพ ยากร
การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของมหาวิทยาลัย (organization-wide goal)
การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการดําเนินการของแต
ละองคประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการดําเนินการ มีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตอ งการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการ
อื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูไดโดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ หนวยงาน
หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน
แนวโนม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เปนตัวเลข ซึ่งแสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธของ
มหาวิ ทยาลั ย หรือ ความคงเส น คงวาของผลการดํ า เนิ น การในแต ละช ว งเวลา แนวโน ม แสดงผลการดํ าเนิ น การของ
มหาวิทยาลัยตามลําดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโนมไดจะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอยสามจุด (ไมรวมคาคาดการณ)
ทั้งนี้ ในทางสถิติ อาจจํ าเป นตองแสดงจํา นวนข อมู ลมากกวา นี้เพื่อยืนยันแนวโน มระยะห าง ระหวา งจุ ดข อมู ลที่ แสดง
แนวโนมขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่นําเสนอ หากรอบเวลาสั้นตองมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกวา อาจ
ตองใชชวงเวลานาน จึงจะทราบแนวโนมที่สื่อความหมายไดชัดเจน
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหประสบความสําเร็จ หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย
เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน
การปฏิ บัติตลอดจนความรู และประสบการณ บันทึ กเปนเอกสาร เผยแพรให หนว ยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
นําไปใชประโยชนได
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ประสบการณดานการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณดานการทําวิจัยเปนผลสําเร็จมาแลวโดยมีหลักฐานเปนผลงาน
ที่ นํ า เสนอในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม (Proceedings) ที่ มี ก รรมการภายนอกมาร ว มกลั่ น กรอง
(Peer Review) หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review)
หรือเปนผลงานที่เปนรูปเลมซึ่งนําเสนอแหลงทุนวิจัยหรือ นําเสนอผูวาจางในการทําวิจัยนั้นๆ และเปนผลงานที่แหล งทุน
วิจัยหรือผูวาจางวิจัยไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ซึ่งเปนผลงานวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยใหรายงานผลงานวิจัยของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุก คนไวในเอกสารหลั กสูตร
ทั้งนี้การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพใหรายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือ การเขียนเอกสารอางอิง
ทางวิชาการ กลาวคือ ระบุชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ปที่พมิ พและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน
งานวิจัย หมายถึง ผลงานวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบ ดวยวิธีวิทยาการวิจัยที่เปนที่ยอมรับใน
สาขาวิ ช านั้ น ๆ และมี ที่ ม าและวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ชั ด เจน เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ข อ มู ล คํ า ตอบหรื อ ข อ สรุ ป รวม ที่ จ ะนํ า ไปสู
ความกาวหนาทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน)หรือการนําวิชาการนั้นมาใชประโยชน (งานวิจัยประยุกต) หรือการพัฒนา
อุปกรณหรือกระบวนการใหมที่เกิดประโยชน
งานวิจัยอาจจัดไดเปน 3 รูปแบบ ดังนี้
1. รายงานการวิ จั ยที่ มี ค วามครบถ ว นสมบู ร ณ แ ละชั ดเจนตลอดทั้ ง กระบวนการวิ จั ย (research process)
อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทําวรรณกรรมปริทัศน โจทยหรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมู ล
การพิสูจนโจทยหรือสมมติฐานการวิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผลและใหขอเสนอแนะ การอางอิงและอื่นๆแสดงให
เห็นวาไดนําความรูจากงานวิจัยมาตอบโจทยและแกปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมีความกระชับและสั้นสําหรับการนําเสนอ
ในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
3.ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งนํางานวิจัยมาใชประกอบการเขียน
เผยแพร ใ นลั ก ษณะใดลั กษณะหนึ่ง โดยต อ งแสดงหลั ก ฐานว า ได ผา นการประเมิ น คุ ณ ภาพโดยคณะผู ท รงคุ ณวุ ฒิ
ในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูลที่ ก.พ.อ.กําหนด ทั้งนี้ วารสารทาง
วิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพ หรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส
2. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัย
3. นํา เสนอเปนบทความวิ จัย ตอ ที่ ประชุ มทางวิ ชาการที่ เป นฉบั บเต็ มของการประชุ ม ระดับชาติห รื อ ระดับ
นานาชาติ โดยตองมีคณะผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่อยูในวงวิชาการนั้นหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของทําหนาที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกตอง การใชภาษา และแกไขถอยคําหรือรูปแบบ
การนําเสนอที่ถูกตองกอนการเผยแพรในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ซึ่งอาจอยูใน
รู ป แบบหนั ง สื อ หรื อ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละอาจเผยแพร ก อ นหรื อ หลั ง การประชุ ม ก็ ไ ด ทั้ ง นี้ คณะผู ท รงคุ ณ วุ ฒิห รื อ
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คณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกลาวจะตองมีผูทรงคุณวุฒิที่อยูในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของจาก
หลากหลายมหาวิทยาลัย
4. เผยแพรในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพใน
สาขาวิ ช านั้ น และสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งกว า งขวางตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด ทั้ ง นี้ คณะผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
(peer reviewer) จะตองไมใชคณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจางเพื่อใหงานวิจัยนั้นเปนไปตามวัตถุประสงค
หรือขอกําหนดของสัญญาจางเทานั้น
5. เผยแพร ในรู ป ของหนั ง สื อ (monograph) พร อ มหลั ก ฐานว า ได เ ผยแพร ไปยั งวงวิ ช าการและวิ ชาชี พใน
สาขาวิ ชานั้ น และสาขาวิ ชาที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งกว า งขวางตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดเมื่ อ ได เผยแพร “งานวิ จั ย ”
ตามลักษณะขางตนแลว การนํา “งานวิจัย” นั้น มาแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งเพื่อนํามาเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการและใหมีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆที่มีความเปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษา
ค น ควา อย างเป น ระบบที่เ หมาะสมตามประเภทของ งานศิลปะซึ่งมีแ นวทางการทดลองหรือ การพั ฒนาจากแนวคิด
สรางสรรคเดิมเพื่อเปนตนแบบ หรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชน
ที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art)
ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงาน
ออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะ การแสดง (Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมทั้งการ
แสดง รูปแบบตางๆ และ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธ รูปแบบตางๆ

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการ รวมมือระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น
การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ ในลักษณะของรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทาง วิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และตองเปน
ผลงานที่ผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย
การเผยแพรงานสร างสรรคในระดั บนานาชาติ หมายถึ ง การเผยแพรที่เ ป ดกวา งสําหรับทุ กประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย
5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ
แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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พิชญพิจารณ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณซึ่ง
สามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกมหาวิทยาลัย อุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก
มหาวิทยาลัย

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต(Association of South East Asian Nations)
มี10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปรไทย และเวียดนาม
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และ
บทความฉบั บ สมบู ร ณ ( Full paper) ได รั บ การตี พิ ม พ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม (Proceedings) โดยมี
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือ คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือ ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกมหาวิทยาลัยเจาภาพ อยางนอย
รอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และมีบทความที่มาจาก หนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือ คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริ ญญา
เอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มี ผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมิน
บทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอย
กวา ร อยละ 25 ** บทความในการประชุ มวิ ชาการทั้ งระดั บ ชาติ และนานาชาติที่ นํ า เสนอให กองบรรณาธิ การ หรื อ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ตองเปนฉบับสมบูรณ(Full paper) และได รับการตีพิมพ ซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
ผลงานที่ไดรับการตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงาน วิจัยหรือบทความวิชาการ
ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐาน ขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank : www. scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopusหรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ผลงานที่ไดรับการตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรั บการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 ไดแก ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแก ศูนยดัชนีการอ างอิ ง
วารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพ ในวารสารวิชาการระดั บนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ องหลักเกณฑ การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 ไดแก ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ไดแก ERIC,
MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science (เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR และ
Project Muse
หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือ เทียบเทาขึ้นไป (เชน ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคการกลาง
ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ)
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใชองคความรูหลายสาขาวิชา
หลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชใน การวิเคราะหวิจัยและสังเคราะหขึ้นเปนองคความรูใหมและพัฒนา
เปนศาสตรใหมขึ้น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอาความรูหลายศาสตร หรือหลายอนุศาสตรเขามา
ใชในการเรียนการสอน เพื่อประโยชนในการวิเคราะหวิจัย จนกระทั่ง ผูเรียนสามารถพัฒนาความรูองคความรูเปนศาสตร
ใหมขึ้นหรือเกิดอนุศาสตรใหมขึ้น ตัวอยางหลักสูตรที่เปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+
แพทยศาสตร) ภูมิศาสตรสารสนเทศ (ภูมิศาสตร+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตรเคมี) ตัวอยางหลักสูตรที่ไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา (ที่มา : คณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการ ประชุมครั้งที่ 7/2549 เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2549)
สาขาวิชาที่ สัมพันธกัน หมายถึ ง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรื อตํ าแหนงทางวิชาการที่ สัมพั นธ กั บศาสตรที่เปดสอนมิ ใช
สัมพันธกับรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุม สาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม ISCED
2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ
0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)
อาจารย หมายถึง คณาจารยซ่งึ จะมีตําแหนงทางวิชาการที่ประกอบดวย อาจารยผูชวย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย
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อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
ตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใช เต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
สําหรับอาจารยที่มหาวิทยาลัยจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายได หนวยงานจะตองมีสัญญาจางที่มี
การระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจาง จะตองระบุหนาที่ ภาระงานใหชัดเจนไม
นอยกวาหนา ที่ ของอาจารยป ระจํา ตามที่กําหนดตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริ หารเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

2.2 นิยามตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558

อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยใน
มหาวิทยาลัยที่เปดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน
ซึ่ง
มีหนาที่สอนและคนควา วิจัยในสาขาวิชาดั งกลาว ทั้งนี้ สามารถเปนอาจารยประจํา หลักสูตรหลายหลั กสูตรไดในเวลา
เดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรที่ อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร ทั้งนี้ อาจารยประจํ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน ใหพิจารณาวา 1) คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม ตามการแบงสาขาวิชาของ ISCED2013 (UNESCO) 2)- กรณีมีตําแหนงทางวิชาการ
ใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทํางานวิจัยดวย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําที่มีภาระหนาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ
หลั กสูตรตองอยูป ระจํา หลั กสู ตรนั้นตลอดระยะเวลาที่ จัดการศึกษาโดยจะเปน อาจารยผูรั บผิด ชอบหลั กสูตรเกิ น กว า
1 หลักสูตรในเวลาเดียวกั นไม ได ยกเวน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีก หนึ่ ง
หลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน 2 คน
อนุโลมใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเทานั้น (ไดแกหลักสูตรสหวิทยาการ
หรือ หลักสูตรพหุวิทยาการ หรือ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเดียวกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย โดยนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบและเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ. 08
ภายใน 30 วัน
อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนที่ไมใชอาจารยประจํา
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ประเภทของผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิ ช าการตามเอกสารแนบท าย ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ งหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารแต งตั้ง บุ ค คลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2562
แบงออกเปน แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก
กลุม 1 งานวิจัย
กลุม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
2.1. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู
2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
2.4 กรณีศึกษา (Case Study)
2.5 งานแปล
2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
2.8 ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.8 ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ
2.9 สิทธิบัตร
2.10 ซอฟตแวร
กลุม 3 ผลงานวิชาการรับใชสังคม
กลุม 4
4.1 ตํารา
4.2 หนังสือ
4.3 บทความทางวิชาการ
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2.3 การนับรอบระยเวลาการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
การนับรอบระยะเวลาการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามองคประกอบคุณภาพของการประเมินคุณภายในระดับ
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ดังนี้
ตัวชี้วัด

ประเด็นการประเมิน

การนับรอบการประเมิน
ปการศึกษา ป พ.ศ.

องคประกอบที่ 1
1.1 การกํากับมาตรฐาน



ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใน
รอบ 5 ป

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
ผลประเมิ นคุณภาพบั ณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวน
แหงชาติ
เสีย)
2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัย - ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
ของผูสําเร็จการศึกษา
อิสระ
- ผลงานของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท/เอกที่ตีพิ ม พ ห รื อ
เผยแพร
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- อัตราการคงอยูของนักศึกษา
- อัตราการสําเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
4.2 คุณภาพอาจารยผูรับผิดชอบ - รอยละอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก
หลักสูตร
- รอยละอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1.ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ/งานวิจัยที่ไดรับการวาจาง
2.บทความที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการทุกระดับ
3.หนังสือ/ตํารา 4.สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
5.ผลงานบริการวิชาการที่ใชขอตําแหนงทางวิชาการ
6.ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและ
ไดรับการจดทะเบียน
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ตัวชี้วัด

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

ประเด็นการประเมิน
- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI
และ Scopus ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
-อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

การนับรอบการประเมิน
ปการศึกษา ป พ.ศ.




หมายเหตุ:
1.การนับผลงานวิชาการของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรในรอบ 5 ป ใหนับปที่ประเมินเปนปที่ 1 เชน การประเมิน
คุณภาพภายในปการศึกษา 2561 ใหนับผลงานวิชาการของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรในรอบ 5 ป ไดแก
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4
ปที่ 5
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
2. จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ
Scopus ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในรอบ 5 ป ใหนับปที่ประเมินเปนปที่ 1 เชน การประเมินคุณภาพ
ภายในปการศึกษา 2561 ใหนับจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในรอบ 5 ป ไดแก
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4
ปที่ 5
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ค.ศ.2014
ค.ศ.2015
ค.ศ.2016
ค.ศ.2017
ค.ศ.2018
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บทที่ 3 องคประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
กรอบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบและมีตัวชี้วดั การประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ดังตอไปนี้
องคประกอบ
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
1. การกํากับ
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ผลการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รตามเกณฑ ม าตรฐาน
มาตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ หลักสูตร พ.ศ.2558
กําหนดโดย สกอ.
ปริญญาตรี เกณฑ 5 ขอ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ 10 ขอ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เกณฑ 5 ขอ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เกณฑ 5 ขอ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
ผลประเมิ น คุ ณภาพบั ณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย)
แหงชาติ
2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัย - ผลบั ณฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ได งานทํ า หรื อ ประกอบอาชี พ
ของผูสําเร็จการศึกษา
อิสระ
- ผลงานของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท/เอกที่ ตี พิ ม พ ห รื อ
เผยแพร
3. นักศึกษา
3.3 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
3.4 การสงเสริมและพัฒนา
-การควบคุมการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
นักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- อัตราการคงอยูของนักศึกษา
- อัตราการสําเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา
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องคประกอบ
4. อาจารย

ตัวชี้วัด
4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ประเด็นการประเมิน
-การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-การบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-การสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 คุณภาพอาจารยผูรับผิดชอบ - รอยละอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก
หลักสูตร
- รอยละอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ
Scopus ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
-อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
-ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5. หลักสูตร
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลั ก คิ ด ในการออกแบบหลั ก สู ต ร ข อ มู ลที่ ใ ช ใ นการ
การเรียนการสอน
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร
การประเมินผูเรียน
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน
ศาสตรสาขานั้นๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 การวางระบบผูสอนและ
- การพิจารณากําหนดผูสอน
กระบวนการจัดการเรียนการ
- การกํ ากั บ ติ ดตาม และตรวจสอบการจั ดทํ า มคอ.3 และ
สอน
มคอ.4
- การแต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ แ ละการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
- การบู รณาการพั นธกิ จต างๆ กั บการเรี ยนการสอนในระดั บ
ปริญญาตรี
- การชวยเหลื อ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
5.3 การประเมินผูเรียน
- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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องคประกอบ

ตัวชี้วัด

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
เรียนรู

ประเด็นการประเมิน
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย
โดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสม
ตอการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรั บ ปรุ ง ตามผลการประเมิ น ความพึ ง
พอใจของนั ก ศึ ก ษาและอาจารย ต อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การ
เรียนรู
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องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษามี หนาที่ หลักสํา คัญประการหนึ่ งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ โดยคํานึงถึง
ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เกณฑมาตรฐานตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดั บมาตรฐานในการจั ดการศึกษาระดั บอุ ดมศึกษาให มีความทัดเทียมกัน และไดประกาศใช เกณฑม าตรฐาน
หลักสูตรระดับตางๆ มาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ตางๆ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเปนสวนหนึ่งของเกณฑการ
รับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยที่เปดดําเนินการหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตองใช
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 เปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ดังกลาว ในการควบคุมกํากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตร
ใหเปนไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑม าตรฐานหลัก สูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 2558 ตามที่ได
ประกาศใช ใ นขณะนั้ น เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ไ ด ป ระกาศใช เ มื่ อ พ.ศ. 2558 รวมทั้ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว สําหรับหลักสูตรที่
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2558 นั้นในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ 5 ขอ
และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ 10 ขอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คําอธิบายเพิ่มเติม: สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
การนับจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ต อ งอยู ค รบตามจํ า นวนที่ กํ า หนดไว ห ากพบว า มี อ าจารย ล าศึ ก ษาต อ ลาอุ ป สมบท ลาทํ า วิ จั ย ไปช ว ยราชการ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ หรือการลาใดๆที่ระยะเวลาเกิน 90 วัน และทําใหไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่การเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดจะตองมีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบมาทํา
หนาที่แทนอยางเรงดวนและไมควรเกินระยะเวลา 90 วัน หากไดมีการสรรหาอาจารยใหมมาทดแทน แตกระบวนการ
แตงตั้งใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยังไมถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัยโดยอยูในขั้นตอนในระดับคณะแลว
ถือไดวามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการใหมีอาจารยผูรับผิดชอบตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
หลักการในการลาศึกษาตอของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 1.ลาศึกษาตอแบบเต็มเวลา ไมสามารถทําหนาที่เปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลั กสูตรได 2.ลาบางเวลาหรือภาคฤดูรอนที่ไมกระทบกั บเวลาการปฏิบัติ งานและสามารถทํา
หนาที่ผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรได
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่เปนอาจารยอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยอยูแลว
เมื่อไดรับการแตงตั้งใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว ใหสามารถ
นับไดทันที (ไมเกี่ยวของกับการนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 9 เดือนขึ้นไป)
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กรณีที่หลักสูตรมีการกําหนดใหมีวิชาเอกมากวา 1 วิชาเอก
หากหลักสูตรแบงสาขาออกเปนแขนงวิชา/สาขา/กลุมวิชา/วิชาเอก (หรือมีชื่อเรียกเปนอยางอื่น) ที่มีหนวยกิตมากกวา
30 หนวยกิต จะตองมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 3 คน
การดําเนินการกรณีสภามหาวิทยาลัยให “ปด” ดําเนินการหรือ “งด” รับนักศึกษา
กรณี หลั กสูตรที่ สภามหาวิท ยาลั ย เห็ น ชอบ/อนุ มัติ ให ปดดํ า เนิ น การต อ งแจ ง ให สกอ. รับทราบ หากหลักสู ตรยั งมี
นั กศึกษาคงคา งอยู อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดังกลาวยังตองทําหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสู ตรตอไปและ
จัดการเรียนการสอนจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยยังตองดําเนินการประเมิน
ตนเองระดั บหลั กสูตรเปน ประจํ าทุ กป โดยประเมิ นองค ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน และองค ประกอบที่
เกี่ยวของ เฉพาะตัวชี้วัดที่มีการดําเนินการ เพื่อนําผลที่ไดมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณา
ดําเนินการอื่นๆ ตอไป โดยคํานึงถึงประโยชนจากการประเมินเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตร
เป นสํา คั ญ ทั้งนี้ การประเมินตนเองดังกลา วเปนการดํา เนินการภายในของหลักสู ตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย โดย
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวชี้วัดที่มีการดําเนินงาน ในการคํานวณคาคะแนนของหลักสูตรใหคิด
เฉพาะตัวชี้วัดที่มีการประเมินเทานั้น และดําเนินการผานระบบ CHE QA Online
การนับจํานวนอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย 1 คน ไมสามารถเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไดยกเวน หลักสูตรพหุ
วิทยาการ หรือ หลักสูตรสหวิทยาการ หรือหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเดียวกัน ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได
อีกหนึ่งหลักสูตร (รวมแลว ตองไมเกิน 2 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน)
กรณีเปนผูรับผิ ดชอบหลักสูตรหลักสูตรพหุ วิทยาการ หรือ หลักสูตรสหวิทยาการจะตองเปนระดับเดียวกันข า ม
ระดับไมได เชน ผูรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรพหุวิทยาการระดับปริญญาตรี จะรับผิดชอบหลักสูตรพหุวิทยาการระดับ
ปริญญาโท ไมได (ไมสามารถขามระดับได)
กรณีหลักสูตรกําหนดใหมีผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 คน (เกณฑกําหนดไมนอยกวา 5 คน)
เมื่ อสภาอนุ มัติ และแจ ง สกอ.แลว หากตอมาพบวาอาจารยผูรับผิดชอบหลั ก สูต รลาออก ทํ าใหเหลื อผูรั บผิ ดชอบ
หลั กสูตร 5 คน กรณีนี้ สามารถดําเนินการได คือ 1.แตงตั้งผูรับผิดชอบหลั กสูตรเพื่อทดแทน หรือ 2.เปลี่ ยนแปลง
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเหลือเพียง 5 คน โดยทั้ง 2 กรณี จะตองดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ อ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรภายใน 90 วัน
อาจารย ดร.จบใหม (ทําอะไรไดบาง) กรณีเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
1.สามารถสอนปริญญาตรีได (เพื่อใหมีประสบการณดานการสอน) 2.สามารถสอน ป.โทไดเลยแมไมมีผลงานวิจัยหลั ง
สําเร็จการศึกษา 3.สามารถทําหนาที่เปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก แตจะตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ชิ้น ภายใน 2 ป หรือ 2 ชิ้น ภายใน 4 ป หรือ
3 ชิ้น ภายใน 5 ป (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2558)
แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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การดําเนินงานของหลักสูตรที่เปดใหม (ไมมีนักศึกษา)
1. แนวทางการดํา เนินการสําหรับหลั กสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติใหดํา เนินการใหดําเนินการประเมิ น
ตนเองระดับหลักสูต ร องค ประกอบที่ 1 การกํ ากับมาตรฐาน และองคประกอบที่เกี่ ยวข อง เฉพาะตัวบ งชี้ที่มี ก าร
ดํา เนินการ เพื่ อนํา ผลที่ ไดม าประกอบการพิ จารณาปรับปรุงกระบวนการหรื อพิจารณาดําเนินการอื่นๆ ตอไป โดย
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรที่มีการดําเนินงานเฉพาะตัวชี้วดั ที่มีผลการดําเนินงาน และดําเนินการผานระบบ
CHE QA Online
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องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (หลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ผานสภามหาวิทยาลัยตั้งแต 11 พฤษภาคม
2559 เปนตนไปตองใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558)
การประเมิ นคุณภาพภายในระดับหลั กสู ตรของมหาวิทยาลั ยขอนแก นดวยเกณฑ มาตรฐานหลั กสู ตร พ.ศ.2558
โดยมีเกณฑในการพิจารณา จํานวน 10 ขอ แยกตามระดับการศึกษาดังนี้
ขอ
เกณฑ
ปริญญา
ประกาศนียบัตร
ตรี
โท
เอก บัณฑิต บัณฑิต
ชั้นสูง





1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร





2 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร





3 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร





4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน


5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ


6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี)


7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ


8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา


9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา





10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
รวม
5
10
10
5
5
ผลการประเมิน
 หลักสูตรไดมาตรฐาน (ผานเกณฑการพิจารณาทุกขอ)
 หลักสูตรไมไดมาตรฐาน (ไมผานเกณฑพิจารณาขอใดขอหนึ่ง)

แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

หนา : 30

KKU Guidelines for Quality Assurance at Program Level

1) ระดับปริญญาตรี
เกณฑการประเมิน

คุณลักษณะหลักสูตร
ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ

ประเภทวิชาการ
1.จํานวนอาจารย
-ไมนอยกวา 5 คน
ผูรับผิดชอบหลักสูตร -เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได
(ยกเวนหลักสูตรพหุวิทยากรหรือสหวิทยาการ)
-ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
-กรณี ที่ห ลั ก สูต รจั ดให มี วิ ช าเอกมากกว า 1 วิ ช าการ ให จั ดอาจารยผู รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตร
ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนไมนอยกวาวิชาเอกละ 3 คน
-กรณี ที่มี ความจํ าเป นอยา งยิ่งที่ไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิ ดชอบหลักสู ตรไดครบตาม
จํานวนจะตองเสนอใหสภามหาวิทยาลัยเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร
นั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
2.คุณสมบัติ
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ - คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท า
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ดํ า รงตํ า แหน งทางวิ ชาการไม ต่ํ า กว า ผู ช วย หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ
สาขาวิชาที่เปดสอน
กับสาขาวิชาที่เปดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ - มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการใน
ในรอบ 5 ป ยอนหลัง
รอบ 5 ปยอนหลัง
(หมายเหตุ การนับผลงานวิชาการในรอบ 5 - อาจารย ผู รับผิ ดชอบหลั กสู ตร จํ า นวน 2
ป พ.ศ. ใหนับปที่ประเมินเปนปที่ 1 เชน การ ใน 5 คน ต องมี ประสบการณ ในด า นการ
ประเมินในปการศึกษา 2561 ให นับผลงาน ปฏิบัติการ (หากเปนบุคลากรของหนวยงาน
วิชาการยอนหลั งในรอบ 5 ป ไดแก ผลงาน ที่ไมใชมหาวิทยาลัยที่มีขอตกลงในการผลิต
วิ ชาการป พ.ศ.2557, 2558, 2559, 2560, บัณฑิตของหลักสูตรนั้นรวมกันแตตอ งไมเกิน
2561)
2คน)
กรณี ห ลั ก สู ตรร ว มผลิ ต กั บ หน ว ยงานที่ ไมใ ช
มหาวิทยาลัย หากมีความจําเปน บุคลากรจาก
หน ว ยงานนั้ น ๆ ได รั บ การยกเว น คุ ณ วุ ฒิ
ปริ ญ ญาโท แลผลงานวิ ช าการแต จ ะต อ งมี
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี แ ละประสบการณ ใ น
หนวยงานนั้นมาไมนอยกวา 6ป
3.คุณสมบัติอาจารย คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท า หรื อ ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการไม ต่ํ ากว า ผู ช ว ย
ประจําหลักสูตร
ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน
แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

หนา : 31

KKU Guidelines for Quality Assurance at Program Level

เกณฑการประเมิน

4.คุณสมบัติอาจารย
ผูสอน

10.การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด

คุณลักษณะหลักสูตร
ประเภทวิชาการ
ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
- ไมจํากัดจํานวนและประจําไดมากกวาหนึ่งหลักสูตร
กรณีการรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอื่นที่ไมใชมหาวิทยาลัย หากจําเปน บุคลากรของ
หนวยงานนั้น ไดรับยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แตตองมีคุณวุฒิขั้น
ต่ําปริญญาตรีและมีประสบการณในการทํางานในหนวยงานนั้นไมนอยกวา 6 ป
หมายเหตุ : คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณสมบัติ
เหมือนกัน (คุณวุฒิ ป.โท หรือเทียบ หรือ ดํารงตําแหนงไมตํากวา ผศ.)
• อาจารยประจํา
- คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท า หรื อ ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการไม ต่ํ า กว า ผู ช ว ย
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- หากเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีกอนที่เกณฑนี้จะประกาศใช อนุโลมใหสามารถ
ทําหนาที่เปนผูสอนตอไปได
• อาจารยพิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา (หรือ เปน ผศ.)
- อาจารยพิเศษได รับยกเวน คุ ณวุฒิปริ ญญาโท แต ทั้งนี้ ต องมีคุ ณวุฒิ ขั้นต่ํา ปริญ ญาตรี ห รื อ
เทียบเทามีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป
- ทั้ งนี้ มีชั่วโมงสอนไม เ กิ นร อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย ประจํ า เป นผู รั บผิ ด ชอบ
รายวิชานั้น
กรณี รวมผลิตหลั กสูตรกับหนวยงานที่ ไม ใชมหาวิทยาลัย หากจําเปน บุคลากรที่ มาจาก
หนวยงานอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานวิชาการ แตตองมีคุณวุฒิขั้น
ต่ําระดับปริญญาตรีและมีประสบการณการทํางานในหนวยงานนั้นมาแลวไมนอยกวา 6ป
ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป
หมายเหตุ: การนับรอบหลักสูตรใหนับปการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปดสอน เชน
หลักสูตร พ.ศ.2560 สภาอนุมัติใหเปดสอน เทอมที่1/ปการศึกษา 2561 ดังนั้น จะตองมี
การปรั บ ปรุ ง ภายในรอบ 5 ป คื อ ป ก ารศึ ก ษา 2565 และต อ งใช ห ลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ในปการศึกษา 2566
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2) หลักสูตรระดับปริญญาโท
ขอ
เกณฑ
เกณฑการประเมิน
1 จํานวนอาจารย
-ไมนอยกวา 3 คน
ผูรับผิดชอบหลักสูตร -เปนผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกวา 1 หลักสูตรไมได (ยกเวนหลักสูตรพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ) รวมทั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(โท-เอก) สาขาเดียวกัน แตรวม
แลว ตองไมเกิน2หลักสูตร ในเวลาเดียวกัน
-ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
กรณีเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรพหุวิทยาการ หรือ หลักสูตรสหวิทยาการ
จะตองเปนระดับเดียวกันขามระดับไมได เชน ผูรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรพหุ
วิทยาการระดับปริญญาตรี จะรับผิดชอบหลักสูตรพหุวิทยาการระดับปริญญาโท
ไมได (ไมสามารถขามระดับได)
2 คุณสมบัติของอาจารย -คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ตําแหนง รองศาสตราจารยขึ้นไป
-มีผลงานวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง และโดยอยางนอย 1
รายการตองเปนผลงานวิจัย
3 คุณสมบัติของอาจารย -คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา
ประจําหลักสูตร
-มีผลงานวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง และโดยอยางนอย 1
รายการตองเปนผลงานวิจัย
4 คุณสมบัติของอาจารย 4.1 อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจํา
ผูสอน
(1) คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
หรือ สาขาวิชาของรายวิชาที่เปดสอน
(2) ตองมีประสบการณดานการสอน
(3) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง
4.2 อาจารยพิเศษ
1) คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
หรือ สาขาวิชาของรายวิชาที่เปดสอน
(2) มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอน
(3) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5ป ยอนหลัง
(4) ชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบ
รายวิชานั้น
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ขอ
เกณฑ
5 คุณสมบัติของอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักและอาจารยที่
ปรึกษาการคนควา
อิสระ
6 คุณสมบัติของอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม(ถามี)

7

เกณฑการประเมิน
-เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญา
โทหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน
-มีผลงานวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง และโดยอยางนอย 1
รายการตองเปนผลงานวิจัย
6.1 อาจารยประจํา
(1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทที่มีตําแหนงทาง
รองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
(2) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5ป ยอนหลัง โดยอยางนอย 1
รายการตองเปนผลงานวิจัย
6.2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
(2) มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับ
หัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 10 เรื่อง
-หากไมมีคุณวุฒิ หรือ ประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรูความเชีย่ วชาญและ
ประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษา
อิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจง กกอ.ทราบ
คุณสมบัติของอาจารย อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ
ผูสอบวิทยานิพนธ
จากภายนอก รวมไมนอยกวา 3 คน ประธานสอบวิทยานิพนธตองไมเปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
7.1 อาจารยประจําหลักสูตร
(1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ที่มี
ตําแหนงทาง รองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
(2) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5ป ยอนหลัง โดยอยางนอย 1
รายการตองเปนผลงานวิจัย
7.2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
(2) มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับ
หัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง
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เกณฑการประเมิน
-หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรูความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษา
อิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจง กกอ.ทราบ
8 การตีพิมพเผยแพร
แผน ก แบบ ก1
ผลงานของผูสําเร็จ
-ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
การศึกษา
ไดรับการยอมรับใหมีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ นานาชาติ ที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ.
แผน ก แบบ ก2
-ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
ของ กกอ. หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ โดยบทความทีน่ ําเสนอฉบับสมบูรณ
(full paper)ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ
(Proceeding)
แผน ข รายงานการคนควาหรือสวนของรายงานการคนควาอิสระ ตองไดรับการ
เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สบื คนได
9 ภาระงานอาจารยที่ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ปรึกษาวิทยานิพนธ -อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 5 คน
และการคนควาอิสระ ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา -อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 15 คน
-หากเปนทั้งสองประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบเทากับ
นักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน (รวมทั้งสองประเภทตองไมเกิน15คน)
-หากอาจารยคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมี
ตําแหนงวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป 1 คน ตอนักศึกษา 10 คน
10 การปรับปรุงหลักสูตร ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป
ตามรอบระยะเวลาที่ หมายเหตุ: การนับรอบหลักสูตรใหนับปการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปดสอน
กําหนด
เชน หลักสูตร พ.ศ.2560 สภาอนุมัติใหเปดสอน เทอมที่1/ปการศึกษา 2561 ดังนั้น
จะต องมี ก ารปรั บปรุ งภายในรอบ 5 ป คื อ ป การศึ ก ษา 2565 และต อ งใช หลั กสู ต ร
ปรับปรุงในปการศึกษา 2566
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3) หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ขอ
เกณฑ
เกณฑการประเมิน
1
จํานวนอาจารย
-ไมนอยกวา 3 คน
ผูรับผิดชอบ
-เปนผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกวา 1 หลักสูตรไมได
หลักสูตร
-ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
หมายเหตุ :
เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) สาขาเดียวกันได
2
คุณสมบัติของ
-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
อาจารยผูรับผิดชอบ ตําแหนง ศาสตราจารยขึ้นไป
หลักสูตร
-มีผลงานวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง และโดยอยางนอย 1
รายการตองเปนผลงานวิจัย
3
คุณสมบัติของ
-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ขั้นต่ําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
อาจารยประจํา
ตําแหนง รองศาสตราจารยขึ้นไป
หลักสูตร
-มีผลงานวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง และโดยอยางนอย 1
รายการตองเปนผลงานวิจัย
4
คุณสมบัติของ
4.1 อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจํา
อาจารยผูสอน
(1) คุณวุฒริ ะดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทที่มีตําแหนงทางรอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือ สาขาวิชาของรายวิชาที่
เปดสอน (2) ตองมีประสบการณดานการสอน (3) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย
1 รายการ ในรอบ 5ป ยอนหลัง
4.2 อาจารยพิเศษ
(1) คุณวุฒริ ะดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
ตําแหนงทาง รองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่เปดสอน (2) มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอน
(3) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5ป ยอนหลัง (5) ชั่วโมงสอนไม
เกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
5
คุณสมบัติของ
-เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญา
อาจารยที่ปรึกษา
โทหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
วิทยานิพนธหลัก
สัมพันธกัน
-มีผลงานวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง และโดยอยางนอย 1
รายการตองเปนผลงานวิจัย
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ขอ
เกณฑ
6
คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรว ม(ถา
มี)

7

คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ

เกณฑการประเมิน
6.1 อาจารยประจํา
(1) คุณวุฒริ ะดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
ตําแหนงทาง รองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน
(2) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5ป ยอนหลัง โดยอยางนอย
1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
6.2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
(1) คุณวุฒริ ะดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา (2) มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระ ไมนอยกวา 5 เรื่อง
- หากไมมีคุณวุฒิ หรือ ประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรูความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษา
อิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจง กกอ.ทราบ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก รวมไมนอยกวา 5 คน ประธานสอบวิทยานิพนธตองเปนผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก
7.1 อาจารยประจําหลักสูตร
(1) คุณวุฒริ ะดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
ที่มีตําแหนงทาง รองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน

(2) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5ป ยอนหลัง โดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

8

การตีพิมพเผยแพร
ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษา

7.2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
(1) คุณวุฒริ ะดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
(2) มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรื่อง
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรูความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษา
อิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจง กกอ.ทราบ
แบบ 1
-ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ตองไดรบั การตีพิมพ หรืออยางนอย
ไดรับการยอมรับใหมีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ นานาชาติ ที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. อยางนอย 2 เรื่อง
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ขอ

เกณฑ

9

ภาระงานอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
และการศึกษาอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา

10

การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด

เกณฑการประเมิน
แบบ 2
-ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ตองไดรบั การตีพิมพ หรืออยางนอย
ไดรับการยอมรับใหมีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ นานาชาติ ที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ.
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
-อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 5 คน
ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
-อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 15 คน
- หากเปนทั้งสองประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบเทา
กับนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน (รวมทั้งสองประเภทตองไมเกิน15คน)
- หากอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีตํา
แหนงวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป 1 คน ตอนักศึกษา 10 คน
ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป
หมายเหตุ: การนับรอบหลักสูตรใหนับปการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปดสอน
เชน หลักสูตร พ.ศ.2560 สภาอนุมัติใหเปดสอน เทอมที1่ /ปการศึกษา 2561 ดังนั้น
จะตองมีก ารปรั บปรุงภายในรอบ 5 ป คื อ ป การศึ กษา 2565 และต องใช ห ลั ก สูต ร
ปรับปรุงในปการศึกษา 2566

4) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ขอ
เกณฑ
เกณฑการประเมิน
1 จํานวนอาจารย
-ไมนอยกวา 5 คน และ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร -เปนอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ
-ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2 คุณสมบัติของอาจารย -คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาที่มี
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป
-มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอ นหลัง โดยอยางนอย 1
รายการตองเปนผลงานวิจัย
3 คุณสมบัติของอาจารย -คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
ประจําหลักสูตร
-มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอ นหลัง โดยอยางนอย 1
รายการตองเปนผลงานวิจัย
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ขอ
เกณฑ
เกณฑการประเมิน
4 คุณสมบัติของอาจารย อาจารยประจํา
ผูสอน
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
-ตองมีประสบการณดานการสอน
-มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอ นหลัง
อาจารยพิเศษ
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
-อาจารยพิเศษไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท แตตองมีคุณวุฒิปริญญาตรีและมี
ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
10 การปรับปรุงหลักสูตร ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป
ตามรอบระยะเวลาที่ หมายเหตุ: การนับรอบหลักสูตรให นับ ปการศึ กษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให เป ด
กําหนด
สอน เชน หลักสูตร พ.ศ.2560 สภาอนุมัติใหเปดสอน เทอมที่1/ป การศึกษา 2561
ดั ง นั้ น จะต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ภายในรอบ 5 ป คื อ ป ก ารศึ ก ษา 2565 และต อ งใช
หลักสูตรปรับปรุงในปการศึกษา 2566
หมายเหตุ :แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต มิ ใ ช ส ว นหนึ่ ง ของหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโทผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หากตองการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ใหเขาศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน ทั้งนี้ ในการศึกษาตอหลักสูตรระดับปริญญา
โทสามารถเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา
5) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ขอ
เกณฑ
เกณฑการประเมิน
1 จํานวนอาจารย
-ไมนอยกวา 5 คน และ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร -เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ
-ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2 คุณสมบัติของ
-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาที่มี
อาจารยผูรับผิดชอบ ตําแหนงศาสตราจารยขึ้นไป
หลักสูตร
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ขอ

เกณฑ

เกณฑการประเมิน
-มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1
รายการตองเปนผลงานวิจัย
3 คุณสมบัติของ
-คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาที่มี
อาจารยประจํา
ตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป
หลักสูตร
-มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1
รายการตองเปนผลงานวิจัย
4 คุณสมบัติของ
อาจารยประจํา
อาจารยผูสอน
-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาที่มี
ตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน
-ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการใน
รอบ 5 ปยอนหลัง
อาจารยพิเศษ
-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทา
-อาจารยพิเศษไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาเอก แตตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท
มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอน ไมนอยกวา 4 ป
-ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
10 การปรับปรุงหลักสูตร ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป
ตามรอบระยะเวลาที่ หมายเหตุ: การนับรอบหลักสูตรใหนับปการศึกษาที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเป ด
สอน เชน หลักสูตร พ.ศ.2560 สภาอนุมัติใหเปดสอน เทอมที่1/ปการศึกษา 2561
กําหนด
ดั งนั้ น จะตอ งมี การปรั บ ปรุ ง ภายในรอบ 5 ป คื อ ป การศึก ษา 2565 และต อ งใช
หลักสูตรปรับปรุงในปการศึกษา 2566
หมายเหตุ: แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใชสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาเอก ผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกใหใชคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาเขาศึกษา
2.ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ป หรือเทียบเทาปริญญาโท สามารถเขาศึกษาตอ
ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงไดโดยไมตองเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทมากอน
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
พัน ธกิจที่ สํา คัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิ ตบัณฑิตหรื อการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนใหผูเรียนมี
ความรู ในวิ ช าการและวิ ช าชี พ มี คุ ณลั กษณะตามหลั ก สู ตรที่ กํา หนด บั ณฑิ ตระดั บ อุ ดมศึ ก ษาจะต อ งเป นผู มี ค วามรู
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคม
ไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาในฐานะที่ เปนหนวยงานในการกํากั บและสงเสริมการดํา เนินงานของ
มหาวิทยาลัยไดจัดทํามาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรูของนักศึกษา ซึ่งเปนการประกันคุณภาพ
บัณฑิ ตที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิแ ละสื่ อสารใหสังคม ชุ มชน รวมทั้ งหน วยงานที่ เกี่ยวของตา งๆ ไดเชื่ อมั่ น
ถึง
คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเปนไปตามที่กําหนดไวในผลลัพธการเรียนรูในแตละหลักสูตรคุ ณภาพบัณฑิตในแตละ
หลักสูตรจะสะทอนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ
การเรียนรู การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษานั้นๆ
คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาไดจากตัวชี้วัด ดังตอไปนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา
- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
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ตัวชี้วัดที่
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ชนิดของตัวชี้วัด ผลลัพธ
รอบการประเมิน ปการศึกษา
คําอธิบายตัวชี้วัด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education:
TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู
อยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดนี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต
เกณฑการประเมิน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคํานวณ

ขอมูลประกอบ
จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษา (กรณีที่ไดรบั แบบประเมินดังกลาวนอยกวารอยละ 20 ผลการประเมินขอนี้เปน 0 คะแนน)
หมายเหตุ
1. หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมครบรอบ จะตองประเมินตัวชี้วัด 2.1 ดวย แมวาหลักสูตรนั้นจะยังไมครบรอบการ
ปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรเดิมในรอบที่ผา นมาใชประกอบการประเมิน
2. กรณีบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3. บัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไมถึงรอยละ 20
เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแลว สามารถอนุโลมใหใชบัณฑิตที่เปนนักศึกษาชาวไทยเปนฐานในการคิด
เชน มีนักศึกษาตางชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ใหประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจํานวน 10 คนเปน
ฐานที่ 100 %
4. หลักสูตรควรมีการพัฒนาแบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิตใหสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes) ที่กําหนดไวใน มคอ.2
5. สํารวจจากผูใชบัณฑิตหลังจากบัณฑิตไดทํางานแลวอยางนอย 1 ป (ขอมูลยอนหลัง 1ปการศึกษา)
แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิต (หลักสูตรควรนําไปปรับใหสอดคลองกับบริบทของหลักสูตร)
ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

1

ระดับความพึงพอใจ
2
3
4

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ความมีระเบียบวินัย/ ตรงตอเวลา
1.2 ความซื่อสัตยสุจริต
1.3 ความเสียสละเห็นแกประโยชนสวนรวม
1.4 ความรัก ศรัทธาและมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2) ดานความรู ความสามารถทางวิชาการ
2.1 มีองคความรูในสาขาวิชาที่เรียนและเขาใจขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน
2.2 ความสามารถนําความรูประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค
2.3 ความสามารถในการถายทอดและเผยแพรความรู
2.4 ความรอบรู การเพิ่มพูนหรือตอยอดองคความรู
3) ดานทักษะทางปญญา
3.1 ความสามารถในการวางแผน การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ
3.2 ความสามารถในการวิเคราะห แกไขปญหาและการตัดสินใจ
3.3 ความคิดสรางสรรค/กลาแสดงออกในการทํางาน
3.4 ความเชื่อมั่นในตนเอง ทักษะความเปนผูนํา มีวิสัยทัศน
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ความรับผิดชอบตอหนาที่
4.2 ความมีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
4.3 ความสามารถในการปรับตัว การทํางานเปนทีม รับฟงความคิดเห็นผูอื่น
4.4 การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
5.1 ความรูและทักษะในการสื่อสารภาษาตางประเทศระดับพื้นฐาน
5.2 ความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
5.3 ความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห ประมวลผล ขอมูลสารสนเทศ
5.4 การประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร ในการวิเคราะหขอมูลในการทํางาน
6) ดานคุณภาพของผูเรียนและผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรที่กาํ หนด (Program Learning Outcomes)
6.1
6.2
6.3
คุณลักษณะเดนของบัณฑิต ไดแก………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ควรปรับปรุง…………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ตัวชี้วัดที่
2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ชนิดของตัวชี้วัด ผลลัพธ
รอบการประเมิน ปการศึกษา
คําอธิบายตัวชี้วัด
บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่ไดงานทํา
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สํา เร็จ
การศึกษาในปการศึกษานั้น การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาเปน
ประจํา เพื่ อเลี้ย งชีพ ตนเองได การคํานวณร อยละของผูมีงานทํ าของผูสํา เร็จ การศึกษาที่ลงทะเบีย นเรียนในภาคพิเศษ
หรือภาคนอกเวลาใหคํานวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของบั ณฑิ ตปริ ญญาตรีที่ได งานทํา หรือ ประกอบอาชี พอิ สระภายใน 1 ป เปนคะแนน
ระหวาง 0-5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
สูตรการคํานวณ
1.คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร

การคํานวณคารอยละนี้ “ไมนําบัณฑิตที่ศกึ ษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแลวแตไมได
เปลี่ยนงานมาพิจารณา”
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
1.จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
2.กรณีหลักสูตรใหม ไมตองประเมินตัวชี้วัดที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไมมีผสู ําเร็จการศึกษา
3.หลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวชี้วัดที่ 2.1 และ 2.2 ดวยเนื่องจากมีผูสําเร็จการศึกษาแลว

แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ตัวชี้วัดที่

2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร
ผลลัพธ
ปการศึกษา

ชนิดของตัวชี้วัด
รอบการประเมิน
คําอธิบายตัวชี้วัด
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการค นควา คิ ดอยา งเป นระบบวิจัย เพื่ อหาคํ าตอบที่มี ความน าเชื่ อ ถื อ
ผู สํา เร็ จ การศึ กษาจะต องประมวลความรู เพื่ อ จัดทํ า ผลงานที่แ สดงถึ งความสามารถในการใช ความรู อ ยา งเป นระบบ
และสามารถนํ าเผยแพรใ ห เป นประโยชน ต อสาธารณะ ตัว ชี้วัดนี้ จะเปนการประเมิ นคุ ณภาพของผลงานของผู สํา เร็ จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาคะแนนระหวาง
0-5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร

2.แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ 1 :
1) การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ไดรับการตีพิมพผลงานใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ“ไมนับจากวันที่ไดรับการตอบรับ(Accepted)” จะนับไดเมื่อมีการเผยแพรแลวเทานั้น
2) นับผลงานทุกชิ้นที่ตีพิมพเผยแพรในปการศึกษาที่ไดรับการประเมิน รวมทั้งผลงานของนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จ
การศึกษา
3) หากมีชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลักหรือที่ปรึกษารวมในผลงานดังกลาวใหสามารถนําไปนับเปนผลงานวิชาการของ
อาจารยในตัวชี้วัดที่ 4.2 คุณภาพอาจารยได
4) ผลงานของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแลว แตผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพเผยแพรในปการศึกษา
ที่ประเมิน กรณีนี้ สามารถนับได (ในบางกรณี ผลงานตีพิมพอาจจะมีการเผยแพรภายหลังที่บัณฑิตสําเร็จการศึกษา)
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5) ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวชี้วัดนี้
6) การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper)
และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสได
กําหนดระดับคุณภาพทางวิชาการ ดังนี้ (ใชสําหรับการตรวจประเมินปการศึกษา 2561 เทานั้น)
คาน้ําหนัก
0.10
0.20
0.40

0.60
0.80

1.00

ระดับคุณภาพ
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ตองเปนผลงานที่ผานการ
กลั่นกรอง โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย)
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต
มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ จัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน
Beall’s list) หรือตีพมิ พในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา วารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร

กรณีเปนงานสรางสรรค การกําหนดคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้
คาน้ําหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลน
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
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ผลงานสร า งสรรค ทุก ชิ้ น ต อ งผ า นการพิ จารณาจากคณะกรรมการที่ มี องค ประกอบไม น อยกว า 3 คนโดยมี
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย
หมายเหตุ 2 :
1.ตั้ ง แต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ.2562 เป น ต น ไป ผลงานทางวิ ช าการสํ า หรั บ การพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง บุ ค คล
ใหดํารงตําแหน งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิ จารณาแต งตั้งบุคคลใหดํารงตําแหน ง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธัน วาคม 2561 จะตองเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่ มี รายชื่ ออยู ใ น
ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้
1. ฐ า น ข อ มู ล ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ ไ ด แ ก ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science
(เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR และ Project Muse
2. ฐานข อ มู ล ระดั บ ชาติ ได แ ก ศู น ย ดั ช นี ก ารอ า งอิ ง วารสารไทย (Thai JournalCitation Index - TCI)
เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2
กําหนดระดับคุณภาพทางวิชาการ (สําหรับการตรวจประเมินในปการศึกษา 2562 เปนตนไป)
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
0.1
-บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ตองเปนผลงานที่ผา นการ
กลั่นกรองโดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย)
0.20
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
-บทความฉบับสมบูรณที่ตพี ิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
-บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
0.80
- บทความทีต่ ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562
-ตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
1.00
บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ
ก.พ.อ. พ.ศ.2562 ไดแก ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science (เฉพาะใน
ฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR และ Project Muse
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
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ตัวชี้วัดที่

2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญ ญาเอกที่ไดรับ การ
ตีพิมพเผยแพร
ผลลัพธ
ปการศึกษา

ชนิดของตัวชี้วัด
รอบการประเมิน
คําอธิบายตัวชี้วัด
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูงที่ตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ การวิจัยเพื่อหา
ประเด็นความรูใหมที่มีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรู เพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวชี้วัดนี้จะเปนการ
ประเมินคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาเป นคะแนน
ระหวาง 0-5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาตามสูตร

2.แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ1:
1) การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ไดรับการตีพิมพผลงานใน
วารสารระดับชาติ หรื อนานาชาติ “ไม นับจากวันที่ ไดรับการตอบรับ (Accepted)” จะนับไดเมื่อมีการเผยแพรแลว
เทานั้น
2) นับผลงานทุกชิ้นที่ตีพิมพเผยแพรในปการศึกษาที่ไดรับการประเมิน (รวมทั้งผลงานของนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จ
การศึกษา)
3) หากมีชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลักหรือที่ปรึกษารวมในผลงานดังกลาวใหสามารถนําไปนับเปนผลงานวิชาการของ
อาจารยในตัวชี้วัดที่ 4.2 คุณภาพอาจารยได
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4) ผลงานของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแลว แตผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพเผยแพรในปการศึกษา
ที่ประเมิน กรณีนี้ สามารถนับได (ในบางกรณี ผลงานตีพิมพอาจจะมีการเผยแพรภายหลังที่บัณฑิตสําเร็จการศึกษา)
5) ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวชี้วัดนี้
6) การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper)
และเมื่ อได รั บ การตอบรั บ และตี พิ ม พ แ ล ว การตี พิ ม พ ต อ งตี พิ ม พ เ ป น ฉบั บ สมบู ร ณ ซึ่ ง สามารถอยู ใ นรู ป แบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
กําหนดระดับคุณภาพทางวิชาการ ดังนี้ (ใชสําหรับการตรวจประเมินปการศึกษา 2561 เทานั้น)
คาน้ําหนัก
0.20
0.40

0.60
0.80

1.00

ระดับคุณภาพ
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต
มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ จัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน
Beall’s list) หรือตีพมิ พในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา วารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร

กรณีที่เปนงานสรางสรรค การกําหนดคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้
คาน้ําหนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลน

0.40

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย

0.60

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

0.80

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ

1.00

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
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ผลงานสร า งสรรค ทุก ชิ้ น ต อ งผ า นการพิ จารณาจากคณะกรรมการที่ มี องค ประกอบไม น อยกว า 3 คนโดยมี
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย
หมายเหตุ 2 :
1.ตั้ ง แต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ.2562 เป น ต น ไป ผลงานทางวิ ช าการสํ า หรั บ การพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง บุ ค คล
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธัน วาคม 2561 จะตองเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่ มี รายชื่ ออยู ใ น
ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้
1. ฐ า น ข อ มู ล ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ ไ ด แ ก ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science
(เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR และ Project Muse
2. ฐานข อ มู ล ระดั บ ชาติ ได แ ก ศู น ย ดั ช นี ก ารอ า งอิ ง วารสารไทย (Thai JournalCitation Index - TCI)
เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2
กําหนดระดับคุณภาพทางวิชาการ ดังนี้ (ใชสําหรับการตรวจประเมินปการศึกษา 2562 เปนตนไป)
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
-บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
0.80
- บทความทีต่ ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562
- ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
1.00
-บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ
ก.พ.อ. พ.ศ.2562 ไดแก ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science (เฉพาะในฐานขอมูล
SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR และ Project Muse
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ความสําเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพนักศึกษา
ตองใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซึ่งตองเปนระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษา
ที่มีคุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความ
พรอมทางการเรีย น และมีกิจกรรมการพั ฒนาในรูปแบบตา งๆ เพื่อใหนักศึกษามีค วามรูค วามสามารถตามหลั ก สู ตร
มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสรางองคความรูได
ทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก (1) กลุมวิชาหลัก(core subjects)
(2) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม(learning and
innovation skills) และ (4) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology
skills)
ทักษะสําคัญที่คนสวนใหญใหความสําคัญมาก คือ
1. กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก (1) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (critical thinking and
problem solving) (2) นวัตกรรมและการสรางสรรค (innovation and creativity) (3) การสื่อสารและความรวมมือกัน
(communication and collaboration)
2. กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) ประกอบดวยการ
รูสารสนเทศ (information literacy) การรูสื่อ (media literacy) และการรู ICT (ICT literacy)
3. กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบดวยความสามารถในการปรับตัว และยืดหยุน
(adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง (initiative and self-direction)ปฏิสัมพั นธ
ทางสังคมและขามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน
(accountability and productivity) ความเปนผูนําและรับผิดชอบตอสังคม(leadership and social responsibility)
การประกั นคุณภาพหลั ก สู ตรในองค ประกอบดา นนัก ศึก ษา เริ่ม ดํ าเนินการตั้ งแต ระบบการรั บ นั กศึ กษาการ
สงเสริม และพัฒนานักศึกษา และผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใตการดําเนินการดังกลาวใหพิจารณา
จากตัวชี้วัดดังตอไปนี้
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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ตัวชี้วัดที่
3.1 การรับนักศึกษา
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ
รอบการประเมิน ปการศึกษา
คําอธิบายตัวชี้วัด
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของความสําเร็จแตละหลักสูตรจะมีแนวคิด
ปรั ชญาในการออกแบบหลักสูตรซึ่งจําเปนตองมีก ารกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติ
ของหลักสูตร การกําหนดเกณฑที่ใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจนและสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษา
ที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือกขอมูลหรือวิธีการคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา
สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่น ที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อใหสามารถสําเร็จ การศึ กษาไดตามระยะเวลา
ที่หลักสูตรกําหนด
การรั บ นั กศึ ก ษา หมายถึ ง การรั บนั ก ศึ ก ษาทุ ก ระดั บ เข า มาศึ ก ษาในหลั ก สู ตรต า งๆของมหาวิ ทยาลั ย ผ า น
กระบวนการรับเขาศึกษาตามประกาศ/ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ถูกกําหนดขึ้น ตั้งแตการกําหนดหลักเกณฑการรับสมัคร
การกําหนดคุณสมบัติ การกําหนดวิธีการคัดเลือก การสอบและการสัมภาษณ โดยวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถคัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ มีศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด
การเตรียมความพรอมก อนเขาศึกษา หมายถึง การสงเสริม พั ฒนานัก ศึกษาให มีความรูความสามารถและ
มีคุณสมบัติดานความรูพื้นฐานหรือประสบการณ ที่จํา เปนตอการเรียนในหลั กสูตร เชน ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติ
ไมครบถวนตามที่กําหนดในประกาศรับและมีการรับเขาศึกษาแบบมีเงื่อนไข นักศึกษาไดรับการเตรียมความพรอมทางการ
เรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ําเพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา
การเตรียมความพรอมไมจําเปนตองเตรียมความพรอมนักศึกษาทุกคน ควรเตรียมความพรอมเฉพาะนักศึกษา
ทีม่ ีการรับเขาแบบมีเงื่อนหรือมีคุณสมบัติไมครบถวน สําหรับการปฐมนิเทศไมถือวาเปนการเตรียมความพรอม
การพิจารณาเกี่ยวกับการรับเขาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ขอใหดูเจตนารมณของหลักสูตร
วาตองการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอยางไร และจัดเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่จะศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณา
จาก มคอ.2 ที่ไดระบุถึงปญหาของนักศึกษาแรกเขาและการแกปญหา
การรายงานการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด นี้ ให อ ธิ บ ายกระบวนการหรื อ แสดงผลการดํ า เนิ น งานอย า งน อ ย
ใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
หมายเหตุ : ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับเขาและการเตรียมความพร อมกอนเขาศึกษาขอใหดูเจตนารมณ
ของหลักสูตรวาตองการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอยางไร และจัดเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่จะศึกษาในหลักสู ตร
โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ไดระบุถึงปญหาของนักศึกษาแรกเขาและการแกปญหา
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด
ที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร
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เกณฑการประเมิน: ระดับคะแนน
0
• ไมมีระบบ
• ไมมีกลไก
• ไมมีแนวคิดใน
การกํากับติดตาม
และ
ปรับปรุง
• ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
• มีระบบมีกลไก
• ไมมีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน

2
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม

5
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ กลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน
และกรรมการผูตรวจ
ประเมิน สามารถใหเหตุผล
อธิบาย การเปนแนวปฏิบัติที่
ดีไดชัดเจน

ตัวอยางแนวทางการปฏิบัตทิ ี่ดี เชน
1.มีการกําหนดเปาหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงถึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความพรอมของ
อาจารยประจําที่มีอยู (ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ)
2.เกณฑ ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระกาศรั บ สะท อ นคุ ณ ภาพของนั ก ศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกั บ หลั ก สู ต รที่ เ ป ด สอน
และสอดคลองกั บระดั บของหลั กสูตร ประเภทหลักสู ตร ปรัชญาวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและหลั กสูตร ผลลัพธ การ
เรียนรูที่กําหนดในหลักสูตร(เชน GPA ความรูพื้นฐานในสาขา ภาษาตางประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ฯลฯ)
3.เกณฑที่ใชในการคัดเลื อกนักศึกษา กระบวนการรับนั กศึ กษา และเครื่องมื อหรือข อมู ลที่ใช ในการคัดเลือก
มีความเหมาะสม เชื่อถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเขาเรียน
4.นักศึกษาที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนดมีคณ
ุ สมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จําเปนตอการเรียนในหลักสูตร ใฝรู ใฝเรียน มี
ความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ
5.ในกรณีที่นักศึกษามีคุ ณสมบั ติไม ค รบถ วนตามเกณฑ ที่กํ าหนดในประกาศรับและมีการรับเข าศึกษาแบบมี
เงื่อนไข นักศึกษาไดรับการเตรีย มความพรอมทางการเรียนหรือ ได รับการพั ฒนาจนมีคุ ณสมบัติครบผา นเกณฑ ขั้ น ต่ํ า
เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา
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6.การกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ใ นการรั บ เข า ของผู ส มั ค รในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให สู ง กว า คุ ณ สมบั ติ
ของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษาตางประเทศและคุณสมบัติพื้นฐานที่
นําไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
7.กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเขมงวดเพื่อใหไดนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง
(พิจารณาจากอัตราสวนนักศึกษาที่รบั เขาตอผูสมัคร)
ตัวอยางแบบประเมินการรับเขา
ตัวอยางหัวขอการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5

1) เกณฑการคัดเลือกมีความเหมาะสมสะทอนคุณภาพของนักศึกษา
2) มีการประชาสัมพันธการรับเขาหลากหลายชองทาง
3) ขั้นตอนการสมัครมีความสะดวกรวดเร็ว เขาถึงงาย
4) ระยะเวลาในการประกาศรับสมัครมีความเหมาะสม
5) การรับรายงานตัวนักศึกษาเปนไปตามขั้นตอน
6) กระบวนการคัดเลือกมีความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
7) มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกมารายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด
8) มีการกําหนดเกณฑ และแนวปฏิบัติการรับนักศึกษาไดอยางเหมาะสม ชัดเจน
9) อื่นๆ โปรดระบุประเด็นคําถาม

ตัวอยางแบบประเมินการเตรียมความพรอม
ตัวอยางหัวขอการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5

1) มีการชี้แจงใหทราบถึงแนวทางในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
2) มีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาที่สอดคลองกับความปญหาแรก
เขาของนักศึกษา
3) กิจกรรมการเตรียมความพรอมมีความหลากหลายและสรางเสริมประสบการณและ
ศักยภาพนักศึกษา
4) มีการใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
5) มีการแนะนําการใชชีวิต และปรึกษา ชี้แนะในเรื่องตาง ๆ
6) ความพึงพอใจในภาพรวมของการเตรียมความพรอม
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ตัวชี้วัดที่
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ
รอบการประเมิน ปการศึกษา
คําอธิบายตัวชี้วัด
ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียมความพรอมทางการเรียนแก
นักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอย ในระหวาง
การศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตา งๆทั้งกิ จกรรมในหองเรียนและนอกหองเรี ยน
มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะมีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา
วิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลั กสูตรกําหนด รวมทั้ งการส งเสริ มการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสราง
โอกาสการเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหไดมาตรฐานสากล
ในการรายงานการดํ า เนิ นงานตามตั ว ชี้ วัด นี้ ใหอ ธิ บายกระบวนการหรื อ แสดงผลการดํ า เนิ น งานอย างน อย
ใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด
ที่ทําใหไดนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต
เกณฑการประเมิน
0
• ไมมีระบบ
• ไมมีกลไก
• ไมมีแนวคิดใน
การกํากับติดตาม
และ
ปรับปรุง
• ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
• มีระบบมีกลไก
• ไมมีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน

2
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม

5
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ กลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยนื ยัน
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบาย การ
เปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน
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ตัวอยางแนวทางการปฏิบัตทิ ี่ดี เชน
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาดานวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา
1. การจั ดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย ที่ปรึกษา มีการควบคุม กํากั บให จํา นวนนั กศึ กษาตออาจารยที่ ปรึกษา
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2. อาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการมีเวลาใหการดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)
3. การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา
4. การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา
(ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดออน)
5. อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือดานอื่นๆ
6. การจั ดการความเสี่ ยงด านนั กศึกษา (มีขอมูลนักศึ กษาที่มีผลการเรียนต่ํา มีความเสี่ ยงที่จะออกกลางคั นหรื อสํ าเร็ จ
การศึกษาชา ฯลฯ)
7. ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา
8. บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาใหคําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคําปรึกษาการทําวิทยานิพนธ
ที่เพียงพอ
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
1. มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนักศึกษาเพียงพอและครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม
2. บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความตองการของ
นักศึกษา
3. การจัดกิจกรรมนักศึกษาตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร
4. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความเปนพลเมือง (civic
engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ
5. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตองชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ICT literacy, scientific
literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills
6. การเปดโอกาสใหนักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
7. การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจํากัด
8. หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนักศึกษาไดรับการพัฒนาใหไดสาระ
ความรู ทักษะที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน การสรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting Professors ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนักศึกษาและการสง
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ
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ตัวชีว้ ัดที่
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ชนิดของตัวชี้วัด ผลลัพธ
รอบการประเมิน ปการศึกษา
คําอธิบายตัวชี้วัด
คํ าอธิ บายตั วชี้วัดผลการประกั นคุณภาพควรทํ าใหนักศึกษามี ความพร อมทางการเรียนมีอัตราการคงอยู ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสู ง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสู ตร และผลการ
จัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
การคงอยูของนักศึกษา หมายถึ ง การที่นักศึกษายังคงสภาพการเปนนักศึกษาตั้งแตรับเขา ศึกษาโดยไมออก
กลางคันหรือหายไปไหน หรือ ไมไดพนสภาพการเปนนักศึกษา
การออกกลางคันหรือการหายไป หมายถึง การที่นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุและปจจัยตางๆหลายประการ
ความพึงพอใจตอหลักสูตร หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร โดยมีประเด็น
พิจารณาในดานการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (ตัวชี้วัดที่ 3.1 และ
3.2) การจัดสภาพแวดลอมและปจจัยสนับสนุนการเรียนรู สิ่งอํานวยความสะดวกเปนตน (ทั้งนี้ควรมีการจัดเก็บข อมูล
จากนักศึกษาทุกชั้นป เพื่อประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ควรเปน
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนที่ดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวชี้วัด ที่ 3.1 และ 3.2
การจั ดการขอรองเรี ยน หมายถึง การอธิบายการจั ดการขอรองเรี ยนที่ มีนัยสํ าคัญ ไมได เนน ที่ปริม าณหรื อ
จํานวนขอรองเรียน
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วดั นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นตอไปนี้
- การคงอยู
- การสําเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
หมายเหตุ :
1) การประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั กศึ กษา เป น การประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั กศึ ก ษาต อ กระบวนที่
ดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวชี้วัด 3.1 และ 3.2
2) การจัดการขอรองเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข อรองเรียนที่มีนัยสําคัญ ไมไดเนนที่ ปริมาณหรือ
จํ านวนข อรองเรีย น ขอรองเรี ยนนี้ รวมถึงข อเสนอแนะ คําบน เกี่ ยวกั บกระบวนการที่ ดํา เนิ นการให กับนั กศึ กษาตาม
กิจกรรมในตัวชี้วัด 3.1 และ 3.2
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2) อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากจํานวนนักศึกษาที่เขาในแตละรุน ลบดวยจํานวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณี
นับถึงสิ้นปการศึกษาที่ประเมิน ยกเวน การเสียชีวิต การยายสถานที่ทํางานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปน
รอยละของจํานวนที่รับเขาในแตละรุนที่มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลว
3) การคิดรอยละของจํานวนนักศึกษาที่ยังคงอยูของแตละรุน
ตัวอยางที่ 1 การคํานวณ หลักสูตร 4 ป
ปการศึกษา
จํานวนรับเขา จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร(2) จํานวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
(1)
จนถึงสิ้นปการศึกษา 2561 (3)
2559
2560
2561
2556
x
2557
x
2558
x

ตัวอยางที่ 2 การคํานวณ หลักสูตร 2 ป
ปการศึกษา
จํานวนรับเขา จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(1)
(2)
2559
2560
2561
2558
x
2559
x
2560
x

จํานวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
จนถึงสิ้นปการศึกษา 2561 (3)

ตัวอยางที่ 3 การคํานวณหลักสูตร 2 ป (ระดับปริญญาโท)
ปการศึกษา จํานวน
รับเขา
(1)
2558
35
2559

35

2560

35

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร(2)
2559
2560 2561
15
16
17

จํานวนที่ลาออก อัตราการสําเร็จ
อัตราการคงอยู
และคัดชื่อออก
การศึกษา
(3)
4
15*100/35=42.86 (35-4)*100/35=88.57
3

16*100/35=45.71 (35-3)*100/35=91.43

2

17*100/35=48.57 (35-2)*100/35=94.29
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เกณฑการประเมิน
0
• ไมมีการ
รายงานผล
การดําเนิน
งาน

1
• มีการรายงาน
ผลการดําเนิน
งานบางเรื่อง

2
• มีการรายงานผล
การดําเนิน
งานครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบายใน
ตัวชี้วัด

3
• มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เรื่องตามคําอธิบายใน
ตัวชี้วัด
• มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานดีขึ้น
ในบางเรื่อง

4
• มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เรื่องตามคําอธิบายใน
ตัวชี้วัด
• มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานดีขึ้น
ในทุกเรื่อง

5
• มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวชี้วัด
• มีแนวโนมผลการดําเนินงาน
ดีขึ้นในทุกเรื่อง
• มีผลการดําเนินงานที่โดด
เดนเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้น
ในมหาวิทยาลัยกลุมเดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยันและกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายวาเปนผลการ
ดําเนินงานที่โดดเดนอยาง
แทจริง

ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจนักศึกษาทุกชั้นป และทุกประเด็นที่เกี่ยวกับนักศึกษา

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

ปานกลาง

นอย

นอย

ประเด็นการประเมิน

มาก

ที่

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

ดานการใหคาํ ปรึกษา (นักศึกษาทุกชั้นป) (สอดคลองตัวชี้วัด 3.1)
ระบบเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารเพื่อการใหคําปรึกษา
การดูแลชวยเหลือนักศึกษา
การชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา
การชี้แจงใหนักศึกษาทราบขอปฏิบัติของนักศึกษา
การสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษา
โอกาสที่นักศึกษาเขาพบอาจารยเพื่อขอรับคําปรึกษา
การใหคาํ แนะนํานักศึกษาในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับกฏ ระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตร
การใหขอมูลเกี่ยวกับกฏระเบียบที่สําคัญแกนักศึกษา
การใหคาํ ปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาและอาชีพ
การใหคาํ ปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการลงทะเบียน
การใหคาํ แนะนําแกนักศึกษาเกี่ยวกับการคนควาหาความรู
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1.12
1.13
1.14
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ปานกลาง

นอย

นอย

ประเด็นการประเมิน

มาก

ที่

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

การใหคาํ แนะนําแกนักศึกษาเกี่ยวกับบริการตางๆในวิทยาลัยและชุมชน
การใหคาํ ปรึกษาเบื้องตนแกนักศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต
การใหคาํ ปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตอยางปลอดภัย
ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม (นักศึกษาชั้นปที่1)(สอดคลองตัวชี้วัด 3.1)
มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนเขาศึกษา
มีการจัดกิจกรรมหรือการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาระหวางศึกษา ชั้นปที่ 1-2
กิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาสามารถทําใหนักศึกษามีความ
พรอมในการศึกษาในหลักสูตร
ดานหลักสูตรการศึกษา (นักศึกษาทุกระดับ) (สอดคลองตัวชี้วัด 5.1)
หลักสูตรมีความทันสมัยและมีความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรพิจารณาผูสอนที่มีความรูความเชี่ยวชาญ ทําใหผูเรียนไดประสบการณ
หลักสูตรมีการประเมินการสอนทุกรายวิชาอยางนอยปละ 2ครั้ง
มีแนวทางในการประเมินผลการเรียนรูที่ชัดเจนและแจงใหทราบลวงหนา
มีการใหขอมูลปอนกลับเพื่อการพัฒนานักศึกษา
การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ดานการพัฒนานักศึกษา (นักศึกษาทุกระดับ) (สอดคลองตัวชี้วัด 3.2)
มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคลองกับสาขาที่เรียน
การพัฒนานักศึกษาสอดคลอกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
การพัฒนานักศึกษาสอดคลองและมุงเนนทักษะในศตวรรษที่ 21
มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อใชผลการประเมินในการปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มีการพัฒนานักศึกษาที่เนนการวิชาการและทักษะการแกปญหา
มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มีการการสนับสนุนทุนการศึกษา
ดานอาจารยผูสอน (นักศึกษาทุกระดับ)(สอดคลองตัวชี้วัด 5.2)
มีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนแบบอยางที่ดี
ยอมรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเรียน
มีกระบวนการถายทอดความรูและเทคนิคการสอน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตรงตามวัตถุประสงคการเนื้อหารายวิชา
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ปานกลาง

นอย

นอย

ประเด็นการประเมิน

มาก

ที่

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

5.6
5.7
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
10.1

สนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
มีการวางแผนการสอนและเตรียมการสอนอยางดี
ดานการจัดการเรียนการสอน (นักศึกษาปสุดทาย)
มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการจัดการเรียนการสอน
มีการบูรณาการดานการบริการวิชาการและการวิจัยเขากับการเรียนการสอน
มีการจัดการเรียนสอนการสอนที่สงเสริมทักษะดานภาษาตางประเทศ
มีการพัฒนาและปรับพื้นฐานการเรียนรูกอนเขาศึกษา
มีการกระตุนทักษะทางปญญา การวิเคราะห และทักษะการแกปญหา
มีการพัฒนาองคความรูใหมๆมาใชในการจัดการเรียนการสอน
ดานการวัดและประเมินผล (นักศึกษาทุกชั้นป)(สอดคลองตัวชี้วัด 5.3)
การวัดและประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู
มีการวัดและประเมินเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดของหลักสูตรและรายวิชา
มีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
มีการนําเอาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
มีการวัดและประเมินที่เปนธรรม มีความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู(สอดคลองตัวชี้วัด 6.1)
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
มีการบริการดานสื่อการการเรียนการสอน
มีการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
มีการใหบริการอินเตอรเน็ตและ WIFI ที่ครอบคลุมพื้นที่การจัดการเรียนการสอน
มีการบริการหองสมุด เอกสาร หนังสือ ตํารา และการสืบคนขอมูลสารสนเทศ
ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ด า นระบบอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ แ ละการค น คว า อิ ส ระ (เฉพาะระดั บ
บัณฑิตศึกษา)
10.2 ความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
10.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ มีความรูค วามสามารถในการแนะนํา
การทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
10.4 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ มีเวลาเพียงพอในการใหคําปรึกษา
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ปานกลาง

นอย

นอย

ประเด็นการประเมิน

มาก

ที่

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

10.5 อาจารยที่ป รึ ก ษาวิท ยานิ พนธแ ละการค น ควาอิ สระ ใหความสนใจ ติ ดตามผลการทํ า
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ
10.6 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความชวยเหลืออื่นๆ หรือถายทอด
ประสบการณดานการวิจัยและสรางสรรค แกนักศึกษาตลอดจนรับฟงความคิดเห็น และ
ชวยแกไขปญหาตางๆ
10.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรคแลกเปลี่ยนสนทนา
หรือทํางานรวมกัน
10.8 มีการจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษาเพื่อทําวิจัย (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาตอบ)
10.9 มีห อ งทํ างานวิ จั ย (ซึ่ งไม ใช ห องเรี ย น) เพื่ อ ให นั ก ศึก ษาเข า ใชไ ด ส ะดวกในการทํ าวิจัย
(เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาตอบ)
10.1 มีอุป กรณ แ ละเครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานที่ จํ า เป น และเหมาะสมในการทํ าวิ จัย (เฉพาะระดั บ
0 บัณฑิตศึกษาตอบ)
11 ดานขอรองเรียนตางๆ (ทุกระดับการศึกษา)
11.1 นักศึกษาเคยมีขอรองเรียนในดานตางๆตอการจัดการหลักสูตรหรือคณะหรือไม

ไมเคย เคย ระบุขอ
รองเรียน --------------------------(เช น การร อ งเรีย น/ข อ เสนอแนะในการเตรีย มความพร อม การใหคํ า ปรึกษา การจัด --------------------------------------กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา การจัดสภาพแวดลอมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เปนตน)
---------------------------------------ขอรองเรียนไดรับการแกไข
หรือไม (………………………)
11.2 ในกรณีที่มีการจัดการขอรองเรียน ทานพึงพอใจอยูในระดับใด

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
ควรพิจารณาปรับปรุงขอคําถามใหสอดคลองและเหมาะสมกับการบริหารหลักสูตร โดยอาจจะเพิ่มหรือลดจํานวนขอ
คําถาม หรือ หัวขอตางๆเพื่อใหมีความเหมาะสมโดยผานการพิจารณารวมกันระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผสู อน หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ)
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องคประกอบที่ 4 อาจารย
อาจารยเปนปจจัยปอนที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต ผูเกี่ยวของตองมีการออกแบบระบบ ประกันการบริหารและ
พัฒนาอาจารย เพื่อ ใหได อาจารยที่ มีคุ ณภาพเหมาะสม มีคุณสมบั ติสอดคล องกั บสภาพบริ บทปรั ช ญา วิสัย ทั ศน ของ
มหาวิทยาลัยและของหลักสูตร และมีการสงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพผูบริหาร
ตองกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรม การดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย
การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เปนการดําเนินงานเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นดวย
การวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่
รับเขาในหลักสูตร มีจํานวนอาจารยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณที่เหมาะสม
กับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการ
อยางตอเนื่อง
องคประกอบดานอาจารย เริ่มดําเนินการตั้งแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารยและผลลัพธที่เกิด
กับอาจารย ใหพิจารณาจากตัวชี้วัด ดังตอไปนี้
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวชี้วัดที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
คําอธิบายเพิ่มเติม: สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
การบริหารและการพัฒนาอาจารย หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเทานั้น
การนับผลงานวิชาการของผูรับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณาจากผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปการศึกษานั้นๆ โดยไมตองนําระยะเวลา
ในการประจําหลักสูตรมาพิจารณา (เชน อาจารยประจําเพิ่งไดรับรับแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรและเขามาทํางาน
ในหลักสูตรเพียง2เดือน กรณีนี้สามารถนับผลงานวิชาการของผูรับผิดชอบหลักสูตรทานนั้นไดเลย)
การนับผลงานวิชาการของผูรับผิดชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเดียวกัน
กรณีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ใชอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกัน การนับ
ผลงานวิชาการสามารถนับไดทั้ง 2 หลักสูตร
การนับบทความที่ไดรับการอางอิงในรอบ 5 ป
นับบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน 5 ป พ.ศ. โดยนับรวมป พ.ศ.ที่ประเมินเปนปที่ 5 (ไมไดนับบทความวิจัยที่ทํามาแลว
5 ป พ.ศ. แลวถูกอางอิงในป พ.ศ.ที่รับการประเมิน) เปนการนับผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรไปแลว แตไดรับการอางอิง
ในรอบ 5 ป พ.ศ.) ปการศึกษา 2561 นับผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงระหวางป พ.ศ. 2014-2018
การนับอัตราการคงอยูของอาจารย ใหพิจารณารายชื่อผูรับผิดชอบวามีการเปลี่ยนแปลงในแตละป ตั้งแตไดรับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยใหดําเนินการตามรอบหลักสูตรนั้นๆ
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การประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการที่ดําเนินงาน
ในขอ 4.1 ไดแก การรับและแตงตั้ง, การบริหาร, การสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เอกสารแนบทายประกาศ พ.ศ.2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ
ประเภทของผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิชาการตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562 แบงออกเปน แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก
กลุม 1 งานวิจัย
กลุ ม 2 ผลงานทางวิ ชาการในลั ก ษณะอื่ น ได แ ก 2.1. ผลงานวิ ช าการเพื่ อ อุ ต สาหกรรม 2.2 ผลงานวิ ช าการเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 2.4 กรณีศึกษา (Case
Study) 2.5 งานแปล 2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 2.8 ผลงาน
สรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2.8 ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ 2.9 สิทธิบัตร 2.10 ซอฟตแวร
กลุม 3 ผลงานวิชาการรับใชสังคม
กลุม 4 ไดแก 4.1 ตํารา 4.2 หนังสือ 4.3 บทความทางวิชาการ
เผยแพร ในลั กษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวา ไดผานการประเมินคุณภาพโดยคณะผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ (peer reviewer)ที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูลที่ ก.พ.อ.กําหนด ทั้งนี้ วารสาร
ทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพ หรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส
2. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัย
3. นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการที่เปนฉบับเต็มของการประชุมระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ โดยตองมีคณะผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่อยูในวงวิชาการนั้น
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของทําหนาที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกตอง การใชภาษา และแกไขถอยคําหรือ
รูปแบบการนําเสนอที่ถูกตองกอนการเผยแพรในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings)
ซึ่งอาจอยูในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสและอาจเผยแพรกอนหรือหลังการประชุมก็ได ทั้งนี้ คณะผูทรงคุณวุฒิ
หรื อคณะกรรมการคั ดเลือกบทความดังกลา วจะตองมีผูท รงคุณวุ ฒิที่ อยูในวงวิ ชาการสาขาวิ ชานั้นหรือสาขาวิช าที่
เกี่ยวของจากหลากหลายมหาวิทยาลัย
4. เผยแพรในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพ
ในสาขาวิช านั้ นและสาขาวิชาที่เกี่ ยวข องอย างกวา งขวางตามที่ สภามหาวิ ทยาลัยกํา หนด ทั้งนี้ คณะผู ทรงคุ ณวุ ฒิ
(peer reviewer)จะตองไมใชคณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจางเพื่อใหงานวิจัยนั้นเปนไปตามวัตถุประสงค
หรือขอกําหนดของสัญญาจางเทานั้น
5. เผยแพรในรูปของหนังสือ (monograph) พรอมหลักฐานวาได เผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชี พใน
สาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวของอยางกวางขวางตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเมื่อไดเผยแพร “งานวิจัย” ตาม
ลักษณะขางตนแลว การนํา “งานวิจัย” นั้น มาแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งเพื่อนํามาเสนอ
ขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการและใหมีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได
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ตัวชี้วัดที่
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ
รอบการประเมนิ ปการศึกษา
คําอธิบายตัวชี้วัด
การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ่ มตน ตั้ งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกํ าหนดเกณฑคุณสมบั ติ อาจารย
ที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม
โปรงใส นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาวเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และระบบการส ง เสริ ม และพั ฒ นาอาจารย มี ก ารวางแผนและการลงทุ น งบประมาณและทรั พ ยากรและกิ จ กรรม
การดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย
การบริ หารอาจารย หมายถึ ง การกํา หนดนโยบาย การวางแผนอั ตรากํ าลั งให มีความเหมาะสม การสรรหา
อาจารย การวางแผนพัฒนาอาจารยและการวางแผนการสรางความกาวหนาดานวิชาการ การกําหนดภาระงาน การจัด
สภาพแวดลอมองคกรและการสรางความผูกพัน การรักษา ยกยองและธํารงอาจารย การทดแทนอัตรากําลั งที่ลาออก
เกษียณ โอนยาย
การพัฒนาอาจารย หมายถึง การสงเสริมใหอาจารยมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด รวมทั้งการเพิ่มพูนประสบการณในดานการจัดการเรียนการสอน
การวิจัยและการบริการวิชาการ
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้ วัดนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนิ นงานอยางน อยให
ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
1.ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2.ระบบการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ในการประเมิน เพื่ อให ทราบว าอยู ใ นระดั บคะแนนใด ให พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนิ น งานทั้ ง หมด
ที่ทําให หลักสูตรมีอาจารย ที่มีคุ ณสมบั ติ เหมาะสมทั้ งในด านวุฒิ การศึกษาและตํา แหน งทางวิ ชาการเป นไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลั กสู ตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารย เพื่ อสร างความ
เขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
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เกณฑการประเมิน
0
• ไมมีระบบ
• ไมมีกลไก
• ไมมีแนวคิดใน
การกํากับติดตาม
และ
ปรับปรุง
• ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
• มีระบบมีกลไก
• ไมมีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน

2
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม

5
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ กลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน
และกรรมการผูตรวจ
ประเมิน สามารถใหเหตุผล
อธิบาย การเปนแนวปฏิบัติที่
ดีไดชัดเจน

ตัวอยางแนวปฏิบตั ิที่ดี เชน
ระบบการรับอาจารยใหม
1. การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
2. การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิม
อยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของ
แตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจํานวน
ที่ไมต่ํากวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
ระบบการบริหารอาจารย
1. มหาวิทยาลัยต องมีการจัดสรรหรือจั ดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตํ าแหนงทางวิชาการ ตาม
เปาหมาย ที่กําหนด
2. ผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังดาน
อาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย
ประจําหลักสูตร โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ)
3. มหาวิทยาลัย มี ระบบและกลไกบริ หารกํ า ลั งคนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถรักษาอาจารย ที่มี ศักยภาพให ค งอยู กั บ
มหาวิทยาลัย
ลดอัตราการลาออก หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย แผนอัตรากําลัง
แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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แผนการสรรหาและ
รับอาจารยใหม แผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหนงทดแทนกรณีลาไปศึกษาตอ/
เกษียณอายุ อื่นๆ ตามบริบท
4. ในกรณีที่ปริมาณและคุ ณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลัก สูตรกําหนด มหาวิทยาลัยตองมีวิธีการ
บริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคล เพื่อทดแทนขอจํากัดอยางเปนระบบ
5. มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารยขาดแคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน
เพื่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริ หารความเสี่ยงดานจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข องกั บการจั ดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลนักศึกษา
6. การกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน
7. การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ
8. ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
9. ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร
10. ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน
11. ระบบการยกยองและธํารงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
1. มหาวิทยาลัยใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อสงผลต อ
คุณภาพของบัณฑิต
3. การควบคุม กํากับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
4. การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร
5. การสงเสริ ม การทําวิ จั ย เพื่ อพั ฒนานั ก ศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํา นวนอาจารย ที่มี การทํ าวิ จัย เพื่ อพั ฒนา
การเรียนการสอน)
6. การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย
7. อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร
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ตัวชี้วัดที่
ชนิดของตัวชี้วัด

4.2 คุณภาพอาจารย
ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวชี้วัด
การสงเสริ มและพั ฒนาอาจารยตองทํ าให อาจารยในหลัก สูตรมี คุณสมบั ติ ที่เหมาะสมและเพี ยงพอโดยทํ า ให
อาจารย มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปดใหบริ การ และมี ประสบการณ ที่เหมาะสมกับการผลิตบั ณฑิตอัน
สะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวชี้วัดนี้จะประกอบดวย
- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI
และ Scopus ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ประเมินเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก)
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (นับรอบการประเมินตามปการศึกษา)
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความลุม
ลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อการติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารยที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกทีต่ รงหรือ
สัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตรนั้นๆ
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100

แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

หนา : 68

KKU Guidelines for Quality Assurance at Program Level

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด

x 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5

x 5

หมายเหตุ :
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก พิ จ ารณาจากระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด รั บ หรื อ เที ย บเท า ตามหลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณาคุ ณ วุ ฒิ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจ
ใชคุณวุฒอิ ื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคณ
ุ วุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศและมีความรั บผิดชอบที่จะตองส งเสริมให อาจารยในมหาวิทยาลัย
ทําการศึกษาวิจั ยเพื่อแสวงหาและพั ฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อ นํ าไปใช ในการเรี ย น
การสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาว
ของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน ระหวาง 0-5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด

x 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการ
x 5
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่มีตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5

ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (นับรอบตามป พ.ศ.)
ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําไดสรางสรรคขึ้น เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพร
และนํ าไปใช ประโยชน ทั้งเชิ งวิชาการและการแข งขัน ของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูป ของบทความวิ จัย หรือ
บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ หรื อ ระดั บ นานาชาติ ตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรบั การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใช
สังคมที่ผานการประเมินตําแหน งทางวิชาการแล ว ผลงานวิจัยที่ หนวยงานหรือองคการระดับชาติวาจางใหดํา เนิ น การ
ตํ าราหรือหนังสื อที่ใช ในการขอผลงานทางวิ ชาการและผา นการพิจ ารณาตามเกณฑการขอตําแหน งทางวิ ชาการแล ว
รวมทั้งงานสรางสรรคตางๆ โดยมีวิธีการคิด ดังนี้
เกณฑการประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป

แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตามสูตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด

x

100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5

x 5

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ (ใชสําหรับการประเมินในปการศึกษา 2561)
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการ
ระดับชาติ
0.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตมหาวิทยาลัยนําเสนอ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
0.80
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน ฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
กลุมที่ 1
1.00
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน ฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
1.00
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

หนา : 71

KKU Guidelines for Quality Assurance at Program Level

คาน้ําหนัก

ระดับคุณภาพ
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรบั การประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ทีค่ นพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- ตําราหรือหนังสือที่ผา นการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

กรณีที่เปนงานสรางสรรค การกําหนดคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลน
0.40
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย
0.60
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.80
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
1.00
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร า งสรรค ทุก ชิ้ น ต อ งผ า นการพิ จารณาจากคณะกรรมการที่ มี องค ประกอบไม น อยกว า 3 คนโดยมี
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย
หมายเหตุ
1.ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เปนตนไป การเผยแพรผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ
การพิจารรณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ พ.ศ.2562 การพิจารณา
ผลงานทางวิชาการสาหรับการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดารงตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประกาศ ณ
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 จะตอง
เผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้
1. ฐ า น ข อ มู ล ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ ไ ด แ ก ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science
(เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR และ Project Muse
2. ฐานข อ มู ล ระดั บ ชาติ ได แ ก ศู น ย ดั ช นี ก ารอ า งอิ ง วารสารไทย (Thai JournalCitation Index - TCI)
เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ (ใชสําหรับการประเมินในปการศึกษา 2562 เปนตนไป)
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบตั ร
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
0.80
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน ฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562
-ตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
1.00
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน ฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562 ไดแก ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science
(เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR และ Project Muse
1.00
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวา จางใหดําเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ
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จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus
ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือไดวาเปนหลักสูตรสูงสุดของมหาวิทยาลัยการศึกษาเปนหลักสูตรที่สําคัญและ
เนนการสรางองคความรูใหมเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญา
เอกจึงมีความสําคัญอยางมากตอหลักสูตรนั้นๆ
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสู ตรปริญญาเอกที่
ไดรับการอางอิงยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถ ในการทําวิจัยมีผลงานที่
ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานขอมูล TCI และ Scopus และบทความที่ตีพิมพไดรับการอางอิง
แสดงใหเห็นวามีการนําไปใชประโยชนและเปนฐานในการพัฒนางานวิจัยใหมๆใหมีความกาวหนามากขึ้น จํานวนบทความ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไดรับการอางอิงมากยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูที่มีผลงาน
และไดรับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ
การคํานวณตัวชี้วัดนี้ ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง ตั้งแตหนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้งการอางอิ ง
ตนเอง ที่เ ป น ผลงานของอาจารย ผูรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ ตี พิ ม พ ในวารสารวิ ชาการระดั บ ชาติ หรื อ ระดั บ นานาชาติ
ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรูปสัดสวน ทั้งนี้ พิจารณาผลการดําเนินงาน 5 ป
ยอนหลังตามปปฏิทิน ซึ่งนับรวมปที่ประเมิน
เกณฑการประเมิน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่กําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบจําหลักสูตร
ที่กําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร =
จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
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2. แปลงคาที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
x
อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5

5

ตัวอยางการหาอัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นับจํานวนบทความที่ถูกอางอิงรวมทั้งการอางอิงตนเอง โดยพิจารณาบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ทีถ่ ูกอางอิง 5 ปปฏิทินยอนหลัง โดยนับปปฏิทินที่ประเมินดวย
หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตร B (กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ) มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 คน มี
ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงฯ
ชื่อ สกุล
ชื่อบทความ
ฐานขอมูล
ปที่ปฏิทินที่ถูกอางอิง
จํานวนบทความ
ในรอบ 5 ป
คนที่ 1
1.เรื่อง…..
TCI
2014
1
คนที่ 2
2.เรื่อง…..
Scopus
2015
1
3.เรื่อง….
TCI
2015
1
คนที่ 3
4.เรื่อง….
Scopus
2016
1
5.เรื่อง…
Scopus
2017
1
6.เรื่อง….
TCI
2018
1
รวม
5
(นับสะสมในรอบ 5ป
6
ปฏิทิน : ป2014-2018)
อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง (6/3)
(จํานวนบทความที่ถูกอางอิง/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) เทากับ 2.00
คํานวณคะแนน (คะแนนเต็ม 5 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพเทากับ 3.0) (2.00*5/3.00)
(อัตราสวนบทความที่ไดรับการอางอิง*5/อัตราสวนบทความที่ไดรบั การอางอิง เทากับ
ที่กําหนดใหไดคะแนนเต็ม5) 3.33 คะแนน
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ตัวชี้วัดที่
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
ชนิดของตัวชี้วัด ผลลัพธ
รอบการประเมิน ปการศึกษา
คําอธิบายตัวชี้วัด
ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยที่มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาใน
หลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร
อั ตราการคงอยู ของอาจารย ผูรั บผิ ดชอบหลั ก สู ตร หมายถึง จํา นวนการคงอยูของอาจารยผูรับผิ ด ชอบ
หลักสูตรในการปฏิบัติหนาที่ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาของหลักสูตร กรณีมีการลาออก โอนยาย ลาศึกษาตอ หรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดวยสาเหตุใดก็ตาม ติดตอกันนานเกิน 3 เดือน จะตองพิจารณา
แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสู ตรมาปฏิบัติ หนา ที่ แ ทน จะชวยใหหลักสูตรมี จํา นวนอาจารยผูรับผิ ดชอบหลั ก สู ตร
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาและมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
ความพึง พอใจของอาจารย ผูรับ ผิด ชอบหลั กสู ตร หมายถึง ระดับความพึ งพอใจของอาจารยผู รับผิ ด ชอบ
หลักสูตรที่สํารวจจากแบบสอบถามในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตร เชน ดานการบริหารหลักสูตร ดาน
การพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดานการกํากับติดตามคุณภาพหลักสูตร ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการจัดการ
เรียนการสอน ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เปนตน
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วดั นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน ในประเด็นตอไปนี้
1.การคงอยู ข องอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร 2.ความพึ ง พอใจของอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
(ที่มีตอกระบวนการ 1.ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 2.ระบบการบริหารอาจารย 3.ระบบการ
สงเสริมและพัฒนาอาจารย)
เกณฑการประเมิน
0
• ไมมีการ
รายงานผล
การดําเนิน
งาน

1
2
• มีการรายงาน • มีการรายงาน
ผลการดําเนิน ผลการดําเนิน
งานบางเรื่อง
งานครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบายใน
ตัวชี้วัด

3
• มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวชี้วัด
• มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานดีขึ้น
ในบางเรื่อง

4
• มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบายใน
ตัวชี้วัด
• มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานดีขึ้น
ในทุกเรื่อง

5
• มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายใน
ตัวชี้วัด
• มีแนวโนมผลการดําเนินงานดีขึ้น
ในทุกเรื่อง
• มีผลการดําเนินงานที่โดดเดน
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
มหาวิทยาลัยกลุมเดียวกันโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยันและ
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายวาเปนผลการ
ดําเนินงานที่โดดเดนอยางแทจริง
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ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบตอการบริหารหลักสูตร
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสํารวจ
1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
2. ตําแหนงทางวิชาการ ( ) อาจารย ( ) ผูชวยศาสตราจารย ( ) รองศาสตราจารย ( ) ศาสตราจารย
3. วุฒกิ ารศึกษา ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก ( ) อื่นๆ โปรดระบุ………………………………..
4. ประสบการณการสอนในหลักสูตร ( ) ต่ํากวา 2 ป ( ) 2-4 ป ( ) 5-7 ป ( ) มากกวา 7 ป
5. ประสบการณในการบริหารหลักสูตร ( ) 1 ป ( ) 2 ป ( ) 3 ป ( ) 4 ป ( ) 5 ป ( ) มากกวา 5 ป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร
ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
ที่
ประเด็นการประเมิน
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1
ดานการบริหารหลักสูตร
1 การกําหนดวิสัยทัศน คานิยม และกลยุทธในการบริหารหลักสูตร
2 การกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําป (1 ป) แผนระยะยาว (4ป)
3 การกํากับผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหลักสูตร
4 การกํากับติดตามการจัดการเรียนสอนใหเปนไปตามมาตรฐาน TQF
5 การติดตามการทวนสอบและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
6 การวิเคราะหผลการดําเนินงานและการปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร
7 มีการวางแผนดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
8 มีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรโดยมีการตกลงกันลวงหนา
9 การกําหนดรายวิชาใหผูสอนมีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถ
10 การส ว นร ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
11 มีการประเมินการสอนของอาจารยและนําผลการประเมินมาใชในพัฒนา
ทักษะและคุณการสอนของอาจารย
12 ภาระงานสอนของอาจารยแตละคนมีความเหมาะสม
ดานการพัฒนาอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน
13 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม/ผูรับผิดชอบคนใหมที่รับเขามาเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรเพื่อ แนะนํ าด านการจัดทํ าแผนการสอน การประเมิ นผล
ผูเรียน เทคนิคการจัดการเรียนสอนและขอมูลอื่นๆของหลักสูตร
14 มี การพั ฒนาอาจารยผูรับผิ ดชอบหลั กสูตร อาจารยป ระจําหลักสูตรและ
อาจารยผูสอนเพื่อใหมีศักยภาพอยางนอยปละ 1ครั้ง
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ที่

ประเด็นการประเมิน

มาก
ที่สุด
5

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
นอย
กลาง
4
3
2

นอย
ที่สุด
1

15 มีการพัฒนาและสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
16 มีการสนับสนุนใหขอผลงานทางวิชาการ
17 มีบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกันระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผสู อน
18 มี การประชุ ม และสื่ อสารข อมู ลที่ สําคั ญใหอาจารยผูรับผิดชอบหลัก สู ตร
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผสู อนเพื่อรับฟงความคิดเห็น
การกํากับติดตามคุณภาพของหลักสูตร
19 การกํากับและติดตามการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี ) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
20 การกํากับและติดตามการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
21 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน
ในแตละปการศึกษา
22 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมิ นผลการเรี ยนรู จากผลการประเมิ น การดํ า เนิ นงานที่ร ายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
23 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
ดานการจัดการเรียนการสอน
24 การควบคุ ม การจั ด การเรี ย นการสอนในวิ ช าที่ มี ห ลายกลุ มเรี ย นให ไ ด
มาตรฐานเดียวกัน
25 มีการสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆที่พัฒนาทักษะการเรียนรู นศ.
26 การสงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน ของอาจารย
27 การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
นักศึกษา
28 มีการบูรณาการดานการวิจัยและการบริการวิชาการเขากรับการเรียนการ
สอนโดยสงผลตอคุณภาพของผูเรียน
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ที่

ประเด็นการประเมิน

มาก
ที่สุด
5

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
นอย
กลาง
4
3
2

นอย
ที่สุด
1

29 มีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนํามาแกปญหาการจัดการเรียนการสอน
30 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิป ญญาทอ งถิ่น ในกระบวนการ
เรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรู
ดานการพัฒนานักศึกษา
31 มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐาน TQF
32 มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะในการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21
33 มีการจัดระบบการใหคําปรึกษาทั้งในดานวิชาการและการใชชีวิต
34 มี ก ารวิ เ คราะห จุ ด แข็ ง และจุ ด อ อ นของนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
35 การเปดโอกาสใหนักศึกษามีรวมในการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา
ดานบรรยากาศและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
36 มีการสนับสนุนและสงเสริมดานทุนการศึกษาแกนักศึกษา
37 มีการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
38 มี ก ารจั ด หาทรั พ ยากรต า งๆอย า งเพี ย งพอและทั น สมั ย เพื่ อ ใช ใ นการ
สนับสนุนการเรียนการสอน
39 มีการวิเคราะหความตองการดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
40 มีการประเมินความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและนําเอาผลการ
ประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง
ดานอื่นๆ (ถามี)

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
ควรพิ จารณาปรับปรุ งข อคํ าถามใหสอดคล องและเหมาะสมกั บการบริหารหลั กสู ตร โดยอาจจะเพิ่มหรือลดจํานวนขอ
คําถาม หรือ หัวขอตางๆเพื่อ ใหมีความเหมาะสมโดยผา นการพิจารณารวมกั นระหวา งอาจารยผูรับผิดชอบหลั ก สู ตร
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ)
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
แมทุกหลักสูตรทีม่ หาวิทยาลัยการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ
มีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาที่ในการบริหาร
จัดการ 3 ดานที่สําคัญ คือ
(1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร
(2) การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน
(3) การประเมินผูเรียน
ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลั กสูตรประกอบดวย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน
ผูเรียน เพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ตัวชี้วัดในการ
ประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งตองเปนบุคคลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ
และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ
และส งเสริมทั กษะการเรีย นรูในศตวรรษที่ 21การประกั นคุณภาพหลักสู ตรในองคป ระกอบนี้ พิจารณาได จากตั ว ชี้ วัด
ดังตอไปนี้
ตัวชี้วัดที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวชี้วัดที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
คําอธิบายเพิ่มเติม: สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สาระรายวิชาในหลักสูตร การตีความกรณีหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
หรือไม ควรดูที่เนื้อหาสาระรายวิชาที่เปดสอนวาทันสมัย เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม
ประเด็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมไมจําเปนตองเปน โครงการเดียวกับที่อยูในแผนบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย แตใหดูเจตนารมณวา เกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย
ประเด็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตาม TQF ขอ 8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจั ดการเรีย นการสอน คํา วา “อาจารยใหม” ใหหมายถึง อาจารยผูรับผิ ดชอบหลัก สูตรที่ เพิ่ งยา ยเข า มาอยู ใ น
หลักสูตรใหม แมวาจะเปนอาจารยเกาที่มาจากหลักสูตร / ภาควิชาอื่นก็ถือวาเปนอาจารยใหม
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตาม TQF ขอ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 กรณีหลักสูตรใหมที่ยังไมมีบัณฑิตไมตองประเมินประเด็นนี้แตหาก
เปนหลักสูตรปรับปรุงตองประเมินประเด็นนี้ดวย
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ตัวชี้วัดที่
5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ
รอบการประเมิน ปการศึกษา
คําอธิบายตัวชี้วัด
แมทุกหลักสูตรที่มหาวิ ทยาลัยการศึกษาเปดใหบริการต องผา นการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีก ารปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตรควบคุมกํ ากับ การจัดการ
รายวิชาตางๆ
ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัยกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการบริหารจัดการการเปด
รายวิ ช าต า งๆ ทั้ ง วิ ชาบั ง คั บ และวิ ช าเลื อกที่ เ น น กั บ นั ก ศึ ก ษาเป น สํ า คั ญ โดยสนองความต อ งการของนั ก ศึ ก ษา และ
ตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง
ในการรายงานการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด นี้ ให อ ธิ บ ายกระบวนการหรื อแสดงผลการดํ า เนิ น งานอย า งน อ ย
ใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใดใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดที่ทําให
หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ
เกณฑการประเมิน
0
• ไมมีระบบ
• ไมมีกลไก
• ไมมีแนวคิดใน
การกํากับติดตาม
และ
ปรับปรุง
• ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
• มีระบบมีกลไก
• ไมมีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน

2
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม

5
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ กลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน
และกรรมการผูตรวจ
ประเมิน สามารถใหเหตุผล
อธิบาย การเปนแนวปฏิบัติที่
ดีไดชัดเจน
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ตัวอยางแนวปฏิบตั ิในการกําหนดสาระของรายวิชาในหลักสูตร
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1. หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะผานการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ
2. เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมใหนักศึกษาไดเรียน
3. หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความตองการของผูใช
บัณฑิต
4. คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกวางขวางครบถวนในสิ่งที่
ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะห
การเรียนรู
5. เนื้อหาที่กําหนดในรายวิชาไมมีความซ้ําซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกันเหมาะสมกับระดับการศึกษาของ
หลักสูตร
6. ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กําหนดในรายวิชาและหลักสูตร
7. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถวน
8. การเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังที่เหมาะสม เอื้อใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด
9. การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสําเร็จไดทันตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
10. การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
1. การจัดรายวิชาเนนเนื้อหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนนวิชาการศึกษาทั่วไปที่
สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนักศึกษาออกสูโลกแหงการดํารงชีวิต
2. หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่กําหนดในรายวิชา
ของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
1. เนื้อหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวของที่มีความที่ซับซอน มีจุดเนน
2. การควบคุมกํากับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความตองการของสังคม
3. หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร
หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซึ้งและใหองคความรูใหมมากกวาระดับปริญญาโท
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ตัวชี้วัดที่
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ
รอบการประเมิน ปการศึกษา
คําอธิบายตัวชี้วัด
หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่มอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆเพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู
ประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรจู ริง สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองใหความสําคัญกับการ
กําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ
การคน ควาอิสระ และลักษณะของนักศึกษาให นักศึกษาไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธการคนควาอิสระตั้งแตกระบวนการพั ฒนา
หัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตองเนนการพั ฒนานักศึกษาใหมี ความรู ตามโครงสรา ง
หลักสูตรที่กําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะทั กษะการเรีย นรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตา งประเทศทักษะการทํา งานแบบมี ส วนร วม
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯการเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี
และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลา และในสถานที่ใดก็ได ผูสอนมีหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู
และสนับสนุน การเรีย นรู สํา หรับหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึกษา เทคนิ คการสอนจะเน นการวิจัย เป นฐาน การเรียนแบบ
ใชปญหาเปนฐาน เปนตน
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วดั นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
ในอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- การกําหนดผูสอน
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน
การสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับสาขาวิชาและ
ความกาวหนาของศาสตร
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

หนา : 83

KKU Guidelines for Quality Assurance at Program Level

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด
ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย
เกณฑการประเมิน
0
• ไมมีระบบ
• ไมมีกลไก
• ไมมีแนวคิดใน
การกํากับติดตาม
และ
ปรับปรุง
• ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
• มีระบบมีกลไก
• ไมมีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน

2
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม

5
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ กลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน
และกรรมการผูตรวจ
ประเมิน สามารถใหเหตุผล
อธิบาย การเปนแนวปฏิบัติที่
ดีไดชัดเจน

ตัวอยางแนวปฏิบตั ิที่ดี เชน
การวางระบบผูสอน
1. ผูสอนมีคุณสมบั ติเหมาะสมกั บรายวิ ชาที่ สอน มีความรูแ ละความชํ านาญในเนื้อหาวิ ชาที่ สอน(คํ านึ งถึ งสาขาวิ ชา
ประสบการณทํางาน ผลงานวิชาการของผูสอน)
2. หลักสูตรกําหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนที่มีความชํานาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการพัฒนามุ มมอง
หรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตรนักศึกษาควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคน
เดิมไมเกิน 3 วิชา)
3. มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยในดานเนื้อหา กิจกรรม
การเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม
4. การกํากับใหอาจารยทุกคนตองมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และ
มีการกํากับใหดาํ เนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา
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5. นักศึกษาที่เรียนในและนอกมหาวิทยาลัย หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่มีคุณสมบัติ
ที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียมกัน
6. หากมีการกําหนดใหมี TA(Teaching Assistant), RA(Research Assistant) ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรมการให
คําแนะนํา และการปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
1. หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติดานความรู ประสบการณ เวลาในการใหคําปรึกษาและการ
พัฒนานักศึกษา
2. การแต งตั้ งอาจารย ที่ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ /สาระนิ พนธ คํ านึ งถึ งคุ ณสมบั ติ ของอาจารย ที่ ปรึ กษาที่ เหมาะสมกั บหั วข อ
วิทยานิพนธที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเชี่ยวชาญในหัวขอวิจัยที่จะควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา และ
เหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา
3. มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนไปตามหลักเกณฑที่ สกอ. กําหนด
4. มีการกํากับใหอาจารยพิเศษที่มาทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง
กระบวนการเรียนการสอน
1. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน
2. การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา
3. การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎี/การปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การดูงาน ฯลฯ
4. การจั ดกิ จกรรมการเตรี ยมความพร อมทางการเรี ยนแก นั กศึ กษา (เช น ความรู พื้ นฐานที่ จํ าเป นต องมี ก อนเข าโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)
5. การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การทํางาน/การประกอบ
อาชีพ
6. การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อตอการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟง อาน เขียน
ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสริมการเรียนรูดวย เทคโนโลยีส่อื สาร (เครือขาย
ทางสังคม online learning)
7. การเตรียมความพรอมดานการทํางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทํา/การเผยแพรผลงาน)
8. การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน
9. มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ
10. การใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมความรูและทักษะการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเชน online learning
11. การสงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยที่มีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน)
12. มีการประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย
13. อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร
14. การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา
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ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
1. การนํ ากระบวนการบริ การทางวิชาการเข ามามี สว นร ว มในการจั ดการเรี ย นการสอนและส งผลต อการเรี ยนรู ข อง
นักศึกษา
2. การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึ กษา การสอดแทรกศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา
3. การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถามี)
4. ระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารยที่ปรึกษา (ถามี)
5. มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
6. มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของสถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
1. การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่เนนปญหาเปน
ฐานการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
2. มี ระบบกํ า กั บการทํ า งานของอาจารย ผูสอนที่เ อื้ อ ประโยชน ต อ นัก ศึ ก ษาเต็ ม ที่ ให ค วามสํ าคั ญกั บพฤติ กรรมการ
ปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย
3. มี ระบบการกํา กั บติ ดตามความก า วหน าในการทํ าวิ ทยานิ พ นธ / สาระนิ พนธ ของนั กศึ ก ษา เพื่ อให นักศึ กษาสํา เร็ จ
การศึกษาไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด
4. หัวของานวิจัยของนักศึกษาสอดคลองหรือสัมพันธกับความเชี่ยวชาญของอาจารยที่ปรึกษา
5. มีระบบการติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคนอยางนอยหนึ่งครั้งตอภาคการศึกษา
6. มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนที่เกี่ยวของและนักศึกษาสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก
7. มีการใหความรูและระดับชั้นความสําคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานขอมูลที่ สกอ.
รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
8. มีการใหความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปญหาของวารสารที่ไมมีคุณภาพ
9. การชี้แนะแหลงทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและสงเสริมใหนักศึกษาจัดทําขอเสนอโครงการที่มีโอกาสไดรับทุน
10. การสรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยภายในประเทศและตางประเทศ มีVisiting Professors ที่มาชวยสอนหรือให
ประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ
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ตัวชี้วัดที่
5.3 การประเมินผูเรียน
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ
รอบการประเมิน ปการศึกษา
คําอธิบายตัวชี้วัด
การประเมิ น นั ก ศึ ก ษามี จุ ด มุ ง หมาย 3 ประการ คื อ การประเมิ น ผลนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ให ข อ มู ล สารสนเทศ
ที่ เ ป น ประโยชน ต อ การปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนของผู ส อน และนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษา
(assessment for learning) การประเมินที่ทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการประเมินไปใช
ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหมจนเกิดการเรียนรู (assessment as learning) และการประเมินผลการเรีย นรู
ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใช
เพื่อจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึง
ควรส งเสริ มให มีก ารประเมิ น เพื่ อ จุ ดมุ งหมายสองประการแรกด วย ทั้ งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมิ นตองให
ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมินวิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการใหเกรดที่สะทอนผล
การเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมิน
ที่ ห ลากหลายให ผ ลการประเมิ น ที่ สะท อ นความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านในโลกแห ง ความเป นจริ ง (real world)
และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ที่ทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองไดใหผลการ
ประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่แทจริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองใหความสําคัญกับ
การวางระบบประเมินวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่มีคุณภาพดวย
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วดั นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติแ ละการประเมินผลลัพ ธการ
เรียนรูของหลักสูตร (Program Learning Outcome,PLO)
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด
ที่สะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยใหผสู อนและผูเรียนมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
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เกณฑการประเมิน
0
• ไมมีระบบ
• ไมมีกลไก
• ไมมีแนวคิดใน
การกํากับติดตาม
และ
ปรับปรุง
• ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
• มีระบบมีกลไก
• ไมมีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน

2
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม

5
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ กลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน
และกรรมการผูตรวจ
ประเมิน สามารถใหเหตุผล
อธิบาย การเปนแนวปฏิบัติที่
ดีไดชัดเจน

ตัวอยางแนวปฏิบตั ิของการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน เชน
1.การกําหนดเกณฑการประเมินใหนักศึกษามีสวนรวม
2.น้ําหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ)
3.การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เชน ขอสอบ
ปรนัย อัตนัย การบาน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)
4.การกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู
5.การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ ขอสอบ
ปรับปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหมๆ เสมอ มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้น
สูงได เครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทํางาน)
6.การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน
7.การตัดเกรดและแจงใหนักศึกษารับรูชัดเจน (กําหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลองกับที่เกณฑที่
นักศึกษามีสวนรวมหรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน การ
กระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)
8.การสงเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF
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9.การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ.7
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
10.การกําหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวชี้วัดคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบปองกันชัดเจน
11.ขอมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธสารนิพนธได
12.วิทยานิพนธที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม
เปนตัวอยางของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสารซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ.

(ตัวอยางแบบประเมินวิทยานิพนธ)

1
นอย
ที่สุด

รายการที่ประเมิน

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4
นอย ปาน มาก
กลาง

5
มาก
ที่สุด

1. คุณภาพวิทยานิพนธ
1.1 ปญหาการวิจัยทันสมัย เหมาะสมกับเหตุการณปจจุบัน
1.2 วัตถุประสงคการวิจัยชัดเจน
1.3 การศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของไดครบถวน
1.4 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไดชัดเจน
1.5 รูปแบบของการศึกษาและวิจัย
1.6 ระบุกลุมประชากรและใชวิธีการสุมตัวอยาง ถูกตองเหมาะสม
1.7 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
1.8 องคความรูจากการวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนได
2. การนําเสนอ
2.1 เรียบเรียงเนื้อหาสาระอยางเปนระบบบ
2.2 การอางอิงถูกตองสอดคลองกันทั้งในเนื้อหาและบรรณานุกรม
2.3 การตอบปญหาโจทยการวิจัย
3. คุณลักษณะของผูวิจัย
3.1 มีความรอบรู แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่เนื้อหาทีศ่ ึกษา
3.2 มีคุณลักษณะของนักวิจัยที่ดี
3.3 มีความมุงมั่น ตั้งใจและเพียรพยายามจนสําเร็จ
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด
ชวงคะแนน

70-79
ผาน (Pass)

80-89
ดี (Good)

90-100
ดีเยี่ยม Excellent)

ระบุผลการประเมิน
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ตัวชี้วัดที่
5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ชนิดของตัวชี้วัด ผลลัพธ
รอบการประเมิน ปการศึกษา
คําอธิบายตัวชี้วัด
ผลการดําเนิน งานของหลั กสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนิ นงานตามตัวชี้วัดการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดใน
แตละป การศึ กษา อาจารยผูรับผิดชอบบหลักสูตรจะเป นผูรายงานผลการดํ าเนินงานประจํ าปในแบบรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
เกณฑการประเมิน
1. ตัวชี้วัดบังคับ ลําดับขอที่ 1-5 ตองมีผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายทุกขอ
2. มีจํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา รอยละ 80 ของตัวชี้วัดที่ประเมินทั้งหมดในขอ 5.4
(เชน ตองมีผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย จํานวน 10 ขอ จาก 12 ขอ ซึ่งจะเทากับรอยละ 83.88)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
มีคาคะแนน เทากับ 0
มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวชีว้ ัดผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
มีคาคะแนน เทากับ 3.50
มีการดําเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน เทากับ 4.00
มีการดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเ ทากับ 4.50
มีการดําเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน เทากับ 4.75
มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
มีคาคะแนน เทากับ 5
ผลการดําเนินงาน
นอยกวารอยละ 80

ระดับคะแนน
0

รอยละ 80

3.50

รอยละ 80.01 – 89.99

4.00

รอยละ 90.00 – 94.99

4.50

รอยละ 95.00 – 99.99

4.75

รอยละ 100

5

หมายเหตุ :
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษาไดมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึ กษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558ไดกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพิ่มเติมไว ดังนี้
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ขอ 2 ระบุวา “กรณีที่มหาวิทยาลัยจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
และรายงานผลการดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ตรในลั ก ษณะอื่ น มหาวิ ทยาลั ยสามารถดํ า เนิ นการจั ด ทํ า ระบบเก็ บ ข อ มู ล
รายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอี ยดให
เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ได ทั้งนี้ใหคํานึงถึงเจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.
6 และ มคอ.7”
ขอ 3 ระบุ วา “ให ถือวา ตัวชี้ วัดผลการดํ าเนิน งานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํ านวน 12 ตัวชี้วัด เป นเพีย ง
แนวทางเทานั้น โดยมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแตละ
หลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตร
ประจําปที่ระบุไวในหมวด 1-6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ตองไดรับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในระหวางที่มหาวิทยาลัยยังไมสามารถเสนอขอปรับตัวชี้วัดใหมไดแลวเสร็จ ให
ใชตัวชี้วัดเดิมกอนได หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงคกําหนดตัวชี้วัดแบบเดิมก็สามารถกระทําได กรณีหลักสูตรมีการ
ปรับตัวชี้วัดใหม ใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป”
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 12 ขอ ดังนี้
ที่
1

2

3

ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน (ควรอธิบายขอมูล เชน)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี จํานวนครั้งการประชุม จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
หลักสูตรที่เขารวมประชุมแตละครั้ง วาระการประชุม
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
แตละครั้ง สาระสําคัญของการประชุมแตละครั้ง
การนําเอามติที่ประชุมไปปฏิบัติ รายงานการประชุม
หมายเหตุ การประชุมอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรควรดําเนินการอยางนอย ปการศึกษาละ 4
ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทและความจําเปนของแต
ละหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาใหการ
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร (มคอ.2) เมื่อวันที่
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
...................
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
มีรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษาที่รับการประเมิน
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ จํานวน..........รายวิชา แบงออกเปน
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
ภาคการศึกษาปกติ…………รายวิชา
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
ภาคการศึกษาพิเศษ (ถามี)………….รายวิชา
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ที่

4

5

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน (ควรอธิบายขอมูล เชน)
โดยไดมีการจัดทํา มคอ.3.และ มคอ.4 แลวเสร็จในเวลาที่
กําหนดคือ ภายในวันที่...................จํานวน........วิชา
คิดเปนรอยละ…………
(หลักสูตรอาจจะรวบรวม มคอ.3และ มคอ.4 เปน
ไฟลขอมูลไวสําหรับใหผูตรวจประเมินพิจารณา โดยไม
ตองจัดพิมพเอกสาร)
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภาคการศึกษาปกติ
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให แลวเสร็จภายในวันที่....................เดือน…......พ.ศ.
ครบทุกรายวิชา
(หลักสูตรอาจจะรวบรวม มคอ.5และ มอค.6 เปน
ไฟลขอมูลไวสําหรับใหผูตรวจประเมินพิจารณา โดยไม
ตองจัดพิมพเอกสาร)
หลักสูตรเปดสอนรายวิชาภาคการศึกษา จํานวน………
รายวิชาไดดําเนินการจัดทําจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภาคการศึกษาพิเศษ แลวเสร็จภายในวันที่
....................เดือน…......พ.ศ.
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
หลักสูตรมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา มคอ.7ที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลวเสร็จกอนรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน
หมายเหตุ : กําหนดใหรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรสามารถเปนรายงานฉบับเดียวกันกับ
รายงาน มคอ.7 เพื่อลดความซ้ําซอนของการ
รายงาน)

6

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน มีรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา................
ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) ทั้งหมด...........รายวิชา มีการทบทวนแลว.....วิชา คิดเปน
รอยละ.........
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ที่

ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน (ควรอธิบายขอมูล เชน)
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละ (หลักสูตรอาจจะรวบรวมรายงานผลการทวนสอบ เปน
ปการศึกษา
ไฟลขอมูลไวสําหรับใหผูตรวจประเมินพิจารณา โดยไม
ตองจัดพิมพเอกสาร)
หมายเหตุ ควรดําเนินการทวนสอบรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา และ
ดําเนินการครบ รอยละ100 ภายใน 4 ปการศึกษา
หรือกอนจะมีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบ5ป
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล ระบุตัวอยาง/รายละเอียดการปรับปรุง มคอ.7 รวมทั้งการ
ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล ปรับปรุงตามผลการประเมินในปที่ผา นมา
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว
8 อาจารยใหม (บรรจุใหม)
อาจารยใหม (บรรจุใหม)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ที่แตงตั้งมาใหม)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ที่แตงตั้งมาใหม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ที่แตงตั้งมาใหม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ที่แตงตั้งมาใหม)
ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือการใหคําแนะนําดาน ไดรับการประชุม/ชี้แจงขอมูล/คําแนะนําเกี่ยวกับการการ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เมื่อวันที่...................../
สถานที่..................
หมายเหตุ หลักสูตรควรจัดใหมีการประชุมชี้แจง
เพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนใหกับอาจารยบรรจุใหม
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจํา
หลักสูตรทุกคนใหรับทราบเพื่อใหเกิดการรับรูและ
เขาใจตรงกัน
9 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการพัฒนาทาง ควรระบุตัวอยางการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนอยางนอย 1
รายการตอคน
10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป
หมายเหตุ กรณีถาไมมีบคุ ลากรสายสนับสนุน
ประจําหลักสูตรไมตองประเมินขอนี้
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ที่
ตัวชี้วัด
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50
จากคะแนนเต็ม 5.0
(หมายเหตุ 1.กรณีเปนหลักสูตรเปดใหม ยังไมมี
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไมประเมินขอนี้ 2.กรณี
เปนหลักสูตรปรับปรุงและใชเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558 ใหใชผลประเมินของ นศ.ป
สุดทายหรือบัณฑิตใหม ของหลักสูตรเดิมกอน
ปรับปรุง)
12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ ถาไมมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปที่
ประเมิน ไมประเมินตัวชี้วัดนี้

ผลการดําเนินงาน (ควรอธิบายขอมูล เชน)
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ในการดํ า เนิ น การบริ ห ารหลั ก สู ต ร จะต อ งมี ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู
ซึ่งประกอบดว ย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดา นเทคโนโลยี ความพรอมดานการ
ให บ ริ ก าร เช น ห องเรี ยน ห องปฏิบั ติก าร ห อ งทํ า วิ จั ย อุ ปกรณ การเรี ย นการสอน ห องสมุ ด การบริ การเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบํารุงรักษาที่สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู ที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษาแห งชาติ
โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย
องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะพิจารณาไดจาก
ตัวชี้วัด 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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ตัวชี้วัดที่
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ
รอบการประเมิน ปการศึกษา
คําอธิบายตัวชี้วัด
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน
หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากร
ที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพวารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสื บคน
แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ ตองมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย โดย
พิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยในการรายงานการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ประกอบดวยความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความดานเทคโนโลยี
ความพรอมดานการใหบริการ
ความพรอมดานการให บริการ เช น หองเรียน ห องปฏิบัติการ ห องทํา วิจัย (สํา หรั บบัณฑิตศึกษา) อุ ปกรณ
การเรียนการสอน ห องสมุ ด คอมพิวเตอร Wifi หนั งสือ ตํ ารา วารสาร ฐานข อมู ล เครือข ายความรว มมือ แหลงฝ ก
ประสบการณ เปนตน
ระบบการดํ าเนินงานโดยการมีส ว นร วมเพื่ อให มีสิ่ งสนั บสนุนการเรี ยนรู เชน การประชุ มหรือทํา ขอ ตกลง
รวมกัน การขออนุมัติเพื่อสนับสนุนสิ่งเรียนรู การสํารวจความตองการ การจัดหาทรัพยากรรวมกัน ระหวางภาควิชา/
สาขา/หลักสูตร/มหาวิทยาลัย
จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพียงพอเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน พิจารณาความเพียงพอเหมาะสม
กับสภาพการจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตร เชน จํานวนคอมพิวเตอร หองปฏิบัติงาน หองวิจัย เปนตน
ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- จํ า น ว น สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู ที่ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม ต อ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
(หลักสูตรที่มีมาตรฐานของวิชาชีพ ควรรายงานในลักษณะสัดสวนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตอจํานวนนักศึกษา)
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
การประเมิ น ระดั บ คะแนนให พิ จ ารณาในภาพรวมของผลการดํ า เนิ น งานทั้ ง หมดที่ ส ะท อ นการจั ด เตรี ย ม
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน และสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล

แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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เกณฑการประเมิน
0
• ไมมีระบบ
• ไมมีกลไก
• ไมมีแนวคิดใน
การกํากับติดตาม
และ
ปรับปรุง
• ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1
• มีระบบมีกลไก
• ไมมีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน

2
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม

5
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ กลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน
และกรรมการผูตรวจ
ประเมิน สามารถใหเหตุผล
อธิบาย การเปนแนวปฏิบัติที่
ดีไดชัดเจน

แนวปฏิบัติในการสนับสนุนสิ่งเรียนรู เชน
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู
1. การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมดานการเรียนรู)
2. การจั ดสิ่ งอํ า นวยความสะดวก และสิ่ งสนั บ สนุ น ทางการศึ ก ษา เชน ห องสมุ ด ฐานข อมู ลทรั พ ยากรการเรี ย นรู
วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย
3. การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานรวมกัน
4. มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
5. สํ า หรั บ การเรี ย นการสอนทางไกล ระบบการเรี ย นรู แ บบทางไกลมี ประสิ ท ธิ ภาพ อาจารย แ ละนั ก ศึ กษาสามารถ
ติดตอสื่อสารไดใกลชิด
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
1. การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการตอเมื่อมหาวิทยาลัยมีความพรอมและกําหนดความคาดหวังสูงกวา
ขอกําหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปนสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะ
แหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการสืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวาขอกําหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี
2. มีการจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษาเพื่อทําวิจัย
3. มีหองทํางานวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) เพื่อใหนักศึกษาเขาใชไดสะดวกในการทําวิจัย
มีอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสมในการทําวิจัย
แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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บทที่ 4 การวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยการศึกษาทุกมหาวิทยาลัยตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให
เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวของในระดับชาติ
ดวยเพื่อใหเปนไปตามเกณฑขั้นต่ําที่ประเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือ เอกลักษณของมหาวิทยาลัย
การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผลเพื่อนําขอมูลไป
ปรับปรุงพั ฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่ งยืน ดังนั้น ระบบประกั นคุณภาพการศึก ษาภายในดังกลาวอยางนอยตอ ง
ครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามระบบ
คุ ณ ภาพที่ กํ า หนดและมี ก ารตรวจสอบระบบคุ ณ ภาพเป น ระยะๆ โดยที่ มี ก ลไกการดํ า เนิ น งานอยา งชั ดเจน เช น มี
ผูรับผิดชอบ / ผูบริหาร / ผูเกี่ยวของ / ผูมีสวนไดสว นเสีย มีสว นรวม เมื่อครบหนึ่งปการศึกษาก็ตองมีการประเมินผลการ
ดํ าเนินงานตามระบบประกั นคุ ณภาพดั งกล าว เพื่ อนํา ไปปรับปรุ งพั ฒนาในป ถัด ไป โดยสํา นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอย
หนึ่ งครั้ งในทุ ก สามป และแจ งผลให สถานศึ ก ษาทราบรวมทั้ งเป ดเผยผลการติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ กษาต อ
สาธารณชนระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต รที่ ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น เปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่
ประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ไดกําหนดใหรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เปนรายงาน
ฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้ําซอนของการจัดทํารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมีรายละเอียด ดังนี้
มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานเปนองคประกอบที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ มี 1 ตัวชี้วัด จํานวน เกณฑขึ้นอยูกับระดับ
ปริญญา หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใดเกณฑหนึ่ง ถือวาหลักสูตรนั้น“ไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน
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“ศูนย” หากหลักสูตรนั้นมี ผลการดําเนินงานผา นทุ กเกณฑถือวาเป นไปตามมาตรฐานที่ กํา หนด และจะมีการประเมิน
คะแนนคุณภาพของหลักสูตร ในองคประกอบที่ 2-6 ดังแสดง
ตามภาพตอไปนี้

แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย ตอง
ประเมินตัวชี้วัดขององคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 ดวย เพื่อใหทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเองโดยการ
วิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และรายองคประกอบ โดยไมตองรายงานระดับคะแนน
แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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เฉลี่ย
ควรพัฒนา

เพื่อเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 2 ถึง องคประกอบที่ 6เกี่ยวกับจุดเดน และจุดที่
เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตอไป แสดงดังตารางตอไปนี้

องค
ประกอบ
ที่

คะแนนผาน

1
2

จํานวน
ตัวชี้วัด

I

ไมผานการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
2
ในองคประกอบที่ 2-6
3
3.1,3.
2,3.3
3
4.1,4.
2,4.3
4
5.1

3
4
5
6
รวม
ผลการประเมิน

1
13

7

P

O

-

2.1
,2.2
-

-

-

5.2,5.
3,5.4
6.1
4

-

คะแนน
เฉลี่ย

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

2

หมายเหตุ : ในประเด็นตัวชี้วัดที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 2–องคประกอบที่ 6
จุดเดน
1.
2.
3.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
3.
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ตารางสรุปเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ตารางสรุปเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
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1.ตารางสรุปเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
(หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลังวันที่ 11พฤษภาคม 2559 หรือ หลักสูตร พ.ศ.2560 เปนตนไป ใหใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558)
ขอ
1

2

เกณฑ
จํานวน
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
คุณสมบัติของ
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

หลักสูตร ป.ตรี
หลักสูตร ป.โท
หลักสูตร ป.เอก
หลักสูตร ป.บัณฑิต
หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง
อยางนอย 5 คน
อยางนอย 3 คน
อยางนอย 3 คน
อยางนอย 5 คน
อยางนอย 5 คน
-เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได (ยกเวนหลักสูตรพหุวิทยาการ /หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเดียวกัน
-ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ป.โท (หรือเทียบเทา)
ป.เอก (หรือเทียบเทา)
ป.เอก(หรือเทียบเทา)
ป.เอก (หรือเทียบเทา)
ป.เอก (หรือเทียบเทา)
หรือดํารงตําแหนง
หรือจบ ป. โท
หรือจบ ป. โท
หรือจบ ป. โท
หรือจบ ป. โท
และเปน ผศ.
(หรือเทียบเทา)
(หรือเทียบเทา)
(หรือเทียบเทา)
(หรือเทียบเทา)
และเปน รศ.
และเปน ศ.
และเปน รศ.
และเปน ศ.
ผลงาน1เรื่องในรอบ5 ป
มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
ผลงานทางวิชาการตองไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการ
พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ
กรณีที่หลักสูตรมีมากกวา1
กรณีที่มีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน และไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบไดครบจํานวนใหแจงสภาฯ เสนอไปยัง
วิชาเอก ตองจัดให
กกอ.เพื่อพิจารณาเปนรายกรณี
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอย
กวา 3 คน

3

คุณสมบัติของ
อาจารยประจํา
หลักสูตร

ป.โท (หรือเทียบเทา)
หรือดํารงตําแหนง
และเปน ผศ.

ป.โท (หรือเทียบเทา)
(เกณฑไมไดระบุวามีตําแหนง
วิชาการระดับใดขึ้นไป)

ป.เอก(หรือเทียบเทา)
ป.โท (หรือเทียบเทา)
ป.เอก(หรือเทียบเทา)
(เกณฑไมไดระบุวามีตําแหนง
หรือ จบ ป. โท
หรือจบ ป. โท
วิชาการระดับใดขึ้นไป)
(หรือเทียบเทา)
(หรือเทียบเทา)
และเปน รศ.
และเปน รศ.
ผลงาน1เรื่องในรอบ5ป มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
ผลงานทางวิชาการตองไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการ
พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ
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ขอ
4

เกณฑ
หลักสูตร ป.ตรี
คุณสมบัติของ
4.1 อาจารยประจํา
อาจารยผูสอนที่
(1) ป.โท
เปนอาจารยประจํา
(หรือเทียบเทา)
หรือเปน ผศ.

คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอนที่
เปนอาจารยพิเศษ

5

คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา

หากเปนอาจารยผูสอน
กอนเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558
ประกาศใช อนุโลม
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
(กอนตุลาคม 2558)
4.อาจารยพเิ ศษ
1) ป.โท (หรือเทียบเทา)
หรือเปน ผศ.
กรณี มีคุณวุฒิปริญญา
ตรี(หรือเทียบเทา)แตมี
ประสบการณการทํางาน
เกี่ยวของกับวิชาที่สอน
ไมนอยกวา
6 ป

หลักสูตร ป.โท
4.1 อาจารยประจํา
(1) ป.โท(หรือเทียบเทา)

หลักสูตร ป.เอก
4.1 อาจารยประจํา
(1) ป.เอก หรือขั้นต่ํา ป.โท
(หรือเทียบเทา)
ที่เปน รศ.

หลักสูตร ป.บัณฑิต
4.1 อาจารยประจํา
(1) ป.โท(หรือเทียบเทา)

หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง
4.1 อาจารยประจํา
(1) ป.เอก(หรือเทียบเทา)
หรือขั้นต่ํา ป.โท
(หรือเทียบเทา)
ที่เปน รศ.

มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง
มีประสบการณสอน

4.2 อาจารยพิเศษ
1) ป.โท (หรือเทียบเทา)

4.2 อาจารยพิเศษ
1) ป.เอก(หรือเทียบเทา)
หรือ ป.โท (หรือเทียบเทา)
เปน รศ.
(2) มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอน

4.2 อาจารยพิเศษ
1) ป.โท (หรือเทียบเทา)

4.2 อาจารยพิเศษ
1) ป.เอก(หรือเทียบเทา)
หรือ ขั้นต่ํา ป.โท(หรือ
เทียบเทา)
ไดรับการยกเวนกรณีที่มี
ไดรับการยกเวนกรณีที่มี
คุณวุฒิปริญญาตรี(หรือ
คุณวุฒิปริญญาโท(หรือ
(3) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป
เทียบเทา)แตมีประสบการณ เทียบเทา)แตมี
ยอนหลัง
การทํางานเกี่ยวของกับวิชาที่ ประสบการณการทํางานที่
สอนไมนอยกวา 6 ป
เกี่ยวของกับวิชาที่สอนไม
นอยกวา 4 ปขึ้นไป
มีชั่วโมงการสอนไมเกินรอยละ50ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
(1) เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก(หรือ
เทียบเทา) หรือ ป.โท (หรือเทียบเทา) ที่เปน รศ.
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ขอ

6

7

เกณฑ
วิทยานิพนธหลัก
และการคนควา
อิสระ
คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม(ถา
มี)
หมายเหตุ
คุณวุฒิและ
ตําแหนงทาง
วิชาการ
เชนเดียวกับ
อาจารยที่ปรึกษา
หลัก

คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ

หลักสูตร ป.ตรี

-

-

หลักสูตร ป.โท
หลักสูตร ป.เอก
(2) มีผลงาน3เรื่องในรอบ5ป (เปนวิจัย1เรื่อง)

หลักสูตร ป.บัณฑิต

หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง

6.1 อาจารยประจํา
(1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอก(หรือเทียบเทา) หรือ ขั้นต่ํา
ปริญญาโท (หรือเทียบเทา) ที่เปน รศ.
(2) ผลงาน3เรื่องในรอบ5ป (เปนวิจัย1เรื่อง)
6.2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
(1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอก(หรือเทียบเทา)
(2) มีผลงานทางวิชาการที่
(2) มีผลงานทางวิชาการที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพรที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพรที่
ตรงและสัมพันธกับหัวขอ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธในระดับชาติ ไม ในระดับนานาชาติ ไมนอย
นอยกวา 10 เรื่อง
กวา 5 เรื่อง
-หากไมมีคณ
ุ วุฒิ หรือ ประสบการณตามที่กําหนดจะตองมี
ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันและแจง กกอ.ทราบ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
ประกอบดวย อาจารย
ประกอบดวย อาจารย
ประจําหลักสูตร และ
ประจําหลักสูตร และ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ไม
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม นอยกวา 5 คน ประธานสอบ
นอยกวา 3 คน ประธานสอบ วิทยานิพนธตองเปน
วิทยานิพนธตอง
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
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ขอ

เกณฑ

8

การตีพิมพเผยแพร
ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร ป.ตรี

หลักสูตร ป.โท
หลักสูตร ป.เอก
ไมเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักหรือที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม
7.1 อาจารยประจําหลักสูตร
(1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอก(หรือเทียบเทา) หรือ ขั้นต่ํา
ปริญญาโท (หรือเทียบเทา) ที่เปน รศ.
(2) มีผลงาน3เรื่องในรอบ5ป (เปนวิจัย1เรื่อง)
7.2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอก(หรือเทียบเทา)
(2) มีผลงานทางวิชาการที่
(2) มีผลงานทางวิชาการที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติ ไมนอยกวา 10
ระดับนานาชาติ ไมนอยกวา
เรื่อง
5 เรื่อง
แผน ก 1
แบบ 1
ตองไดรับการยอมรับให
ตองไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารระดับชาติ ตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศของ กกอ.
ตามประกาศของ กกอ. อยาง
นอย 2 เรื่อง
แผน ก 2 ตองไดรับการ
แบบ 2 ตองไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสาร ยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มี ระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ
คุณภาพตามประกาศของ
กกอ. หรือนําเสนอตอที่
กกอ.
ประชุมวิชาการ โดยบทความ

หลักสูตร ป.บัณฑิต

หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง
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ขอ

เกณฑ

หลักสูตร ป.ตรี

หลักสูตร ป.โท
หลักสูตร ป.เอก
หลักสูตร ป.บัณฑิต
หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง
ฉบับสมบูรณ (full paper)ที่
ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมทาง
วิชาการ (Proceeding)
แผน ข รายงานการคนควา
หรือสวนของของการคนควา
อิสระตองไดรับการเผยแพร
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบคนได
9 ภาระงานอาจารยที่
คุณวุฒิ ป.เอก (เปนที่ปรึกษา นศ.โทและเอกได รวมไมเกิน 5
ปรึกษาวิทยานิพนธ
คน) ตอภาคการศึกษา
หลักและการ
คุณวุฒิ ป.เอก+ตําแหนงวิชาการ (เปนที่ปรึกษา นศ.โทและ
คนควาอิสระ
เอกได รวมไมเกิน 10คน) (ถาเปน ศ ได 15คน แตตองใหสภา
อนุมัติ) คุณวุฒิ ป.โท+รศ.(เปนที่ปรึกษา นศ.โทและเอกได
รวมไมเกิน 10คน) ตอภาคการศึกษา
-หากเปนทั้งสองประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ 1 คน เทียบเทากับนักศึกษาที่คน ควาอิสระ 3 คน
(อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการ หรือ
ปริญญาโทและมีตําแหนงวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้น
ไป 1 คน ตอนักศึกษา 10 คน
-รวมทั้งสองแบบ ตองไมเกิน 15 คน ตอภาคการศึกษา
10 การปรับปรุง
ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป
หลักสูตร
หมายเหตุ: การนับรอบหลักสูตรใหนับปการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปดสอน เชน หลักสูตร พ.ศ.2560 สภาอนุมัติใหเปดสอน เทอมที่1/ป
การศึกษา 2561 ดังนั้น จะตองมีการปรับปรุงภายในรอบ 5 ป คือ ปการศึกษา 2565 และตองใชหลักสูตรในปการศึกษา 2566
รวมประเมิน (ขอ)
5 ขอ
10 ขอ
10 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
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2.ตารางสรุปเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
(หลักสูตรที่สภาอนุมัติกอนวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ใหใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548)
ขอ
เกณฑ
1 จํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร

2

คุณสมบัติของ
อาจารยประจํา
หลักสูตร

3

คุณสมบัติของ
อาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตร

4

คุณสมบัติของ
อาจารยผสู อน

หลักสูตร ป.ตรี
หลักสูตร ป.โท
หลักสูตร ป.เอก
หลักสูตร ป.บัณฑิต
หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง
อยางนอย 5 คน
อยางนอย 5 คน
อยางนอย 5 คน
อยางนอย 5 คน
อยางนอย 5 คน
-เปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
แตสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตร
ที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว
-ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก1 หลักสูตร
-กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุมวิชาชีพ กําหนดใหตองมีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุม
วิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาที่เปดสอน
ป.โทหรือเทียบเทา มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
หรือ เปน ผศ.
หรือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อยางนอย 2 คน
หรือ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
ในสาขาที่ตรง
หรือ อาจารยผูสอน
หรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอน
ป.เอกหรือเทียบเทา
ป.เอกหรือเทียบเทา
ป.เอกหรือเทียบเทา
ป.เอกหรือเทียบเทา
หรือ เปน รศ.
หรือเ ปน ศ.
หรือ เปน รศ.
หรือเปน ศ.
มีจํานวนผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวนอยางนอย 3 คน
มีคุณวุฒใิ นสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
หรือ เปน ผศ.
หรือ เปน รศ.
หรือ เปน ผศ.
หรือ เปน รศ.
1.มีประสบการณสอน
2.มีประสบการณในการวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
3.เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
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ขอ
เกณฑ
5 คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและ
อาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ
6 คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม(ถามี)

หลักสูตร ป.ตรี
-

7

คุณสมบัติของ
อาจารยผสู อบ
วิทยานิพนธ

-

8

การตีพิมพเผยแพร
ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษา

-

หลักสูตร ป.โท

หลักสูตร ป.เอก

ป.เอก
หรือ เปน รศ.
1.มีประสบการณในการวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
2.ตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ป.เอก
หรือ เปน รศ.
1.มีประสบการณในการวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
2.เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ป.เอก
หรือ เปน รศ.
1.มีประสบการณในการวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
2.เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแกน
เฉพาะ แผน ก เทานั้น
วารสารหรือสิ่งพิมพ
วิชาการที่มีกรรมการ
ตองเปนรายงาน
ภายนอกมารวม
สืบเนื่องฉบับเต็มในการ
กลั่นกรอง (peer
ประชุมทางวิชาการ
review) ซึ่งอยูใน
(proceedings) หรือ
รูปแบบเอกสาร
วารสาร หรือสิ่งพิมพ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
วิชาการ ซึ่งอยูใน

หลักสูตร ป.บัณฑิต
-

หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง
-

-

-

-

-

-

-
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ขอ

เกณฑ

หลักสูตร ป.ตรี

9

ภาระงานอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา

-

หลักสูตร ป.โท
หลักสูตร ป.เอก
รูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
อาจารย1คน : นศ.5คน
อาจารย 1 คน ตอ
การคนควาอิสระ
นักศึกษา 5 คน
อาจารย1คน: นศ.15คน
เปนทั้ง2 ประเภท
ใหเทียบสัดสวนนักศึกษา
ที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน
เทากับนักศึกษา
ที่คนควาอิสระ 3 คน
ควรมีอยางนอย1 เรื่องในรอบ 5 ป
โดยนับรวมปที่ประเมิน
(หมายเหตุ : เปนเจตนารมณที่ประสงคใหมีการพัฒนา
งานวิจัยอยางสม่ําเสมอ)

หลักสูตร ป.บัณฑิต

หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง

-

-

10 อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
11 การปรับปรุงหลักสูตร
ตองไมเกิน 5 ป(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6
ตามรอบระยะเวลาที่ หมายเหตุ
กําหนด
1.หลักสูตร 5 ป ปรับปรุงปที่ 6 และประกาศใชในปที่ 7
2.หลักสูตร 6 ป ปรับปรุงปที่ 7 และประกาศใชในปที่ 8
รวม
3 ขอ
11 ขอ
11 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
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3.การกําหนดคาเปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตัวชี้วัดกระบวนการ
ประเด็นการประเมิน
เปาหมายเชิงปริมาณ เชน

องคประกอบ/ตัวชี้วัด
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี)

เปาหมายเชิงคุณภาพ

-รับนักศึกษาไดตามเปาหมายของแผนการรับเขา -รับนักศึกษาที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติสอดคลอง
ศึกษา จํานวน….…คน
กับบริบทของหลักสูตร
-เกณฑการรับเขาสอดคลองกับคุณสมบัตขิ อง
-การรับนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) -รับนักศึกษาไดตามเปาหมายของแผนการรับเขา นักศึกษาตามที่กําหนดไวใน มคอ.2
-รับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนไปตามเกณฑ
ศึกษา จํานวน…….คน (แยกเปนแผน ก
ที่หลักสูตรกําหนด/มหาวิทยาลัยกําหนด
จํานวน…….คนและ แผน ข จํานวน…..คน)
-รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนไป
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีผานการ
เกณฑการประเมินความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ
-การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา - นักศึกษาที่มีคุณสมบัติต่ํากวาเกณฑการรับเขา - สามารถเตรียมความพรอมไดตรงตามปญหาหรือ
หมายเหตุ
ศึกษาตองไดรับการเตรียมความพรอมทุกคน
แกปญหาของนักศึกษาไดทุกคน
-เพื่อสามารถจําแนกนักศึกษา ควรมีการ (รอยละ100)
- นักศึกษาที่ไดรับการเตรียมความพรอมมีผลการ
กําหนดเกณฑการคัดเลือกที่สูงขึ้น เชน - นักศึกษาที่รับเขาแบบมีเงื่อนไข เนื่องจากขาด เรียนที่ดีขึ้นทุกคน เชน ผลการสอบภาษาอังกฤษดี
คะแนนภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติ จะตองไดรับการเตรียมความพรอม ขึ้น หรือวิชาอื่นๆ ที่ตองการใหมีพัฒนาการที่ดขี ึ้น
-หลักสูตรตองทราบปญหาการรับเขา
ทุกคน
-นักศึกษาที่ผานกระบวนการเตรียมความพรอมกอน
ของนักศึกษาเพื่อจะไดวิเคราะหปญหา - ถารับเด็กที่มีคุณสมบัติต่ํากวาเกณฑตอ งเตรียม เขาศึกษาทุกคนผานเกณฑทดสอบการเตรียมความ
และเตรียมความพรอม
ความพรอม
พรอมกอนเขาศึกษา
- นักศึกษาออกกลางคัน มีหลายเหตุผล - นักศึกษาคณะแพทยสวนใหญไดนักศึกษาที่
-นักศึกษา(บัณฑิตศึกษา) ที่ไดรับการเตรียมความ
เชน สุขภาพไมมี ไปเรียนสาขาอื่น
คุณสมบัติตามเกณฑ (จึงไมไดเตรียมความ
พรอมดานภาษาอังกฤษ มีทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น
ปญหาครอบครัว
(หรือสอบผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ)
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3.2 การสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา

ประเด็นการประเมิน
เปาหมายเชิงปริมาณ เชน
เปาหมายเชิงคุณภาพ
- ถารับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวน
พรอม) /จัดคายสานฝนอยากเปนหมอ การ
ตามเกณฑหรือมีคุณสมบัติสูงกวา
เขาดูหองฉุกเฉิน/การคัดเด็ก
เกณฑทุกคน ไมตองเตรียมความพรอม
(เชน คณะแพทย)
-การควบคุมการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ - นักศึกษาทุกคนไดรับการใหคําปรึกษาดานวิชาการ -นักศึกษาทุกคนไดคําปรึกษาอยางมีคุณภาพ และ
และแนะแนวนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และการใชชีวิต (รอยละ100)
นักศึกษาพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาของอาจารยที่
ปรึกษา
-รอยละความพึงพอใจตอระบบการใหคําปรึกษาหรือ
อาจารยที่ปรึกษา
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษา
นักศึกษาทุกคนไดรับการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ -นักศึกษาทุกคนไดคําปรึกษาดานการจัดทําวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ จากอาจารยที่ปรึกษาฯ (รอยละ100)
อยางมีคุณภาพ และนักศึกษาพึงพอใจตอการให
บัณฑิตศึกษา
คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
-นักศึกษาทุกคนตองไดรับการพัฒนาทักษะการ
-ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการพัฒนา
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ครบทุกดาน
นักศึกษา มากกวา 3.51
-นักศึกษาทุกคนตองมีทักษะศตวรรษที่ 21 ครบทุกทักษะ
เมื่อสําเร็จการศึกษา

องคประกอบที่ 4 อาจารย
4.1 การบริหารและ
- การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ - มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักครบตามเกณฑ
พัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
มาตรฐานกําหนด 5 คน
หลักสูตร
-การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ -มีอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักครบตามเกณฑ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานกําหนด 3 คน

- อาจารยมีคุณสมบัติสอดคลองกับปรัชญาวิสัยทัศน
ของหลักสูตร มีคุณวุฒิเปนไปตามเกณฑมาตฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558
- มีคุณสมบัติตามสภาวิชาชีพกําหนดทุกคน
-มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานวิชาการเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
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ประเด็นการประเมิน
-การบริหารอาจารย (Haman
Resource Management)

เปาหมายเชิงปริมาณ เชน
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยูตลอด
ระยะเวลาของหลักสูตร
- มีภาระงานที่เหมาะสม (ไมเกิน35ชั่วโมงตอ
สัปดาห)
- ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีภาระงานที่
เหมาะสมทุกคน ไมควรเกิน 40ชั่วโมงตอ
สัปดาห (หรือควรใหตั้งใหเหมาะสมตามบริบท
ของหลักสูตร)
-ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีภาระงานที่
เหมาะสมทุกคน ไมควรเกิน 35ชั่วโมงตอ
สัปดาห (ใหตั้งใหเหมาะสมตามบริบทของ
หลักสูตร)
การสงเสริมและพัฒนาอาจารย
-อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ตองมี
(Human Resource Development) ผลงานอยางนอย 1 ผลงาน
- ผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี/
บัณฑิตศึกษา อยางนอย 1 คนตองมีตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงขึ้นในปที่ประเมิน (เพราะ
อาจจะไมไดยื่นขอตําแหนงทางวิชาการทุกคน)
- มีอาจารยที่ไดไปเรียนตอปริญญาเอกอยางนอย
1 คน (หรือคนที่เหลือ ที่ยังไมไดมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก)

เปาหมายเชิงคุณภาพ
- มีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร (หรือมี
ความสุขดีหรือไมในการมานั่งในตําแหนงนี้)
- ความสุขของผูรับผิดชอบหลักสูตร

- มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นทุกคน
- มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 2 คน (หรือกําหนด
จํานวนตามที่หลักสูตรคาดหวัง)
- มีผลงานวิชาการเพิ่มขึ้นตอคนตอปจํานวน…ผลงาน
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ประเด็นการประเมิน

เปาหมายเชิงปริมาณ เชน
- ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนา
ดานการบริหารหลักสูตรและดานการจัดการ
เรียนการสอน
- อาจารยทุกคนไดมีการไปพัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัย หรือความรูความเชี่ยวชาญเชิงลึก
(ระบุดาน……)

เปาหมายเชิงคุณภาพ

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาใน -หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูล - หลักสูตรมีการปรับปรุงทุกรอบ5ป
- การออกแบบหลักสู ตรสอดคลองกั บปรัช ญาและ
หลักสูตร
ที่ ใ ช ใ น ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ - มีการปรับปรุงกอนระยะเวลาที่กําหนดอยาง วัตถุประสงคของหลักสูตร
วัตถุประสงคของหลักสูตร
นอย 6 เดือน
- หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพไดรับการรับรองจาก สกอ.
- หลักสูตรมีความทันสมัย เปนที่ตองการของตลาด
-การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม
- ทุกรายวิชาที่เปดสอนมีเนื้อหาสาระรายวิชาที่ - เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 2558 มีคุณภาพและ
ความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ
ทั นสมัย (เมื่ อหลักสู ตรใชปที่2 เป นตน ไปให ทันสมัย (หรือสอดคลองกั บไทยแลนด 4.0 ความ
เปลี่ ย นเป น การปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาสาระของ ตองการผูใชบัณฑิต)
รายวิชา)
5.2 การวางระบบผูสอน -การพิจารณากําหนดผูสอน
- ผู สอน ทุ กคน ได รั บก ารพิ จ า รณา ความ - การจั ด หาอาจารย ผู ส อนรายวิ ช าที่ มี ค วามรู
และกระบวนการจัดการ
เ ห ม า ะ ส ม ด า น คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ ค ว า ม รู ความสามารถมี ค วามเชี่ ย วชาญ และมี ค วาม
เรียนการสอน
ความสามารถ
หลากหลายขององคความรู
- อาจารยผูสอนทุ กรายวิ ช ามี คุณสมบัติ และมี - มีผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียน
ความรูความสามารถตรงกับวิชาทีส่ อน
การสอน มากกวา 3.51
- อาจารยผูสอนทุกรายวิชามีคุณภาพ
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ประเด็นการประเมิน
เปาหมายเชิงปริมาณ เชน
- การกํ ากั บ ติ ดตาม และตรวจสอบการ - มคอ.3-4 มีคุณภาพ และจัดทําเสร็จกอนเปด จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4
สอนภาคการศึกษา

-

เปาหมายเชิงคุณภาพ
มคอ.3-4 มีคุณภาพ (มีแผนการจัดการเรียนการ
สอน ชั่ ว โมงการสอน การเรี ย งลํ า ดั บ เนื้ อ หา
สาระครบถวน)
- การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามที่ระบุไวใน
มคอ.3-4 ทุกรายวิชา
- นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนที่ ล งเรี ย นวิ ช าบู รณาการ - นั กศึ ก ษามีค วามพึ งพอใจต อ การจั ด การเรี ยน
จะต อ งมี ป ระสบการณ จ ริ ง เช น ได เ ก็ บ
การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบู รณาการ
ขอมูลจริง และไดลงพื้นที่จริง
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทุกหัวขอวิทยานิพนธมีความทันสมัย สอดคลอง -หัวขอวิทยานิพนธสอดคลองวัตถุประสงคหลักสูตร
กับศาสตรความกาวหนาในดานตางๆ
มีความทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาศาสตร
ตางๆ และนําไปใชประโยชนได

การจั ดการเรี ยนการสอนในระดั บ
ปริ ญญาตรี ที่ มี การบู รณาการกั บการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให
สอ ด คล อ ง กั บ ส าข า วิ ช า แ ล ะ
ความกาวหนาของศาสตร
- ก า ร แ ต ง ตั้ ง อ า จ า ร ย ที่ ป รึ ก ษ า - ทุ กหั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ มี ความทั น สมั ย (องค - อาจารย ที่ ป รึ ก ษาฯมี ค วามเชี ย วชาญและ
วิ ทยานิ พ นธและการคนควาอิสระใน ความรูใหม ใชประโยชนได)
สอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ
ระดับบัณฑิตศึกษา
- อาจารย ที่ ป รึ ก ษาทุ ก คนมี ค วามเชี่ ย วชาญ - อาจารยที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธตองมี งานตี พิ มพ
สอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ
ในวารสาร อยางนอย……เรื่อง/รายการ
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกคนมีผลงาน
วิชาการตามที่กําหนด
- การช ว ยเหลื อ กํ า กั บ ติ ด ตาม ใน - นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนได รั บ การช ว ยเหลื อ กํ า กั บ - สามารถทําวิทยานิพนธอยางมีคุณภาพ และตีพิมพ
การทําวิทยานิพนธและการคนควา ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควา ในวารสารที่ ได มาตรฐาน (TCI 1 ขึ้ น ไป) สํ า เร็ จ
อิ ส ระและการตี พิ ม พ ผ ลงานใน อิสระ
การศึกษาไดตามระยะเวลาที่กําหนด
ระดับบัณฑิตศึกษา
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5.3 การประเมินผูเรียน

ประเด็นการประเมิน

เปาหมายเชิงปริมาณ เชน

เปาหมายเชิงคุณภาพ
- นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกตี พิ ม พ ใ นวารสาร
นานาชาติ
- ระบบการประเมินที่มีมาตรฐาน สามารถนําเอาผล
การประเมิ น ไปใช ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู ข อง
ผูเรียนและแสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง
- วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการประเมิ น ต อ งเที่ ย งตรง
โปรงใสตรวจสอบได
-นั กศึ ก ษาทุ ก คนได รั บ การประเมิ นด ว ยวิ ธี ก ารที่ มี
คุณภาพและผลการประเมินโปรงใส ตรวจสอบได
-วิธีการวัดและประเมินผลตองเที่ยงตรงโปรงใส และ
มีคุณภาพ
- วิ ธี ก ารตรวจสอบฯมี คุ ณ ภาพ ชั ด เจนโปร ง ใส
ตรวจสอบได
- มี คุ ณ ภาพ (มี ข อ มู ล ถู ก ต อ ง ครบถ ว น ไม มี
ขอผิดพลาด)

- การประเมินผลการเรี ยนรู ตามกรอบ - ผูเรียนทุกคนไดรับการประเมินผลการเรียนรู
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา ที่คาดหวัง
แหงชาติ
ระดับรายวิชา
- ทุ ก รายวิ ช าต อ งมี ก ารประเมิ น ตามจุ ด ดํ า ที่
กําหนดไว
ระดับหลักสูตร
- บั ณ ฑิ ต ทุ ก คนก อ นจบหลั ก สู ต ร ได รั บ การ
ประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หรือ การ
สอบปองกันวิทยานิพนธ
- การตรวจสอบการประเมิ น ผลการ - ทุ ก รายวิ ช า ได รั บ การตรวจสอบผลการ
เรียนรูของนักศึกษา
ประเมิน หรือการเอาเกรดมาดูซ้ํา (ทวนสอบ)
- การกํ า กั บ การประเมิ น การจั ด การ - ทุกรายวิชาจัดทําใหเสร็จภายเวลาที่กําหนด
เรี ยนการสอนและประเมิน หลั กสู ตร - มี ก า รจั ดทํ า ม ค อ .5แล ะ6 เ ส ร็ จ ตา ม
(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
กําหนดเวลา
- การประเมิ น วิ ท ยานิ พ นธ แ ละการ - วิ ท ยานิ พ นธ ทุ ก เรื่ อ งต อ งได รั บ การประเมิ น - วิ ท ยานิ พ นธ ไ ด รั บ การประเมิ น ด ว ยวิ ธี ก ารที่ มี
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ด ว ยวิ ธี ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ ผลการประเมิ น คุณภาพ
เที่ยงตรง โปรงใส ตรวจสอบได
- วิทยานิพนธทุกเรื่องไดรับการแตงตั้งอาจารย
ที่ ป รึ ก ษาและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
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องคประกอบ/ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
เปาหมายเชิงปริมาณ เชน
เปาหมายเชิงคุณภาพ
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 สิ่งสนับสนุนการ
-ระบบการดํ า เนิ น งานของภาควิ ช า/ - อาจารย ผูรั บ ผิด ชอบหลั ก สู ตรทุ กคน มี ส ว น - มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สอดคลองกั บ
เรียนรู
คณะ/มหาวิ ท ยาลั ย โดยมี สวนร วมของ รวมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนรวมกับภาควิชา
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง
- ความพึ ง พอใจของสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ข อง
สนับสนุนการเรียนรู
นักศึกษา/อาจารยผูสอน
- ความพรอมใชของเครืองมือ
- ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- จํ า นวนสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ที่ - มีฐานขอมูลเพิ่มขึ้นจํานวน ….รายการ
- ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา อาจารย ผู ส อน
เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการ - นักศึกษามีแหลงฝกประสบการณทุกคน
อาจารย ประจํ าหลั กสู ตรที่ มี ตอสิ่ งสนับ สนุน การ
เรียนการสอน
- กรณีสภาวิชาชีพกําหนดใหมีอะไร ตองเปนไป เรียนรู
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
- มี ค วามพึ ง พอใจต อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู
- กระบวนการปรั บ ปรุ ง ตามผลการ - ความไมพึงพอใจที่เกี่ ยวกั บ การจั ดการเรี ยน มากกวา 3.51
- อาจารยผูสอน/อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยที่
ประเมิ นความพึ งพอใจของนัก ศึกษา การสอนทุกเรื่องถูกแกไข
และอาจารย ต อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การ - ความตองการของอาจารยผูสอนทุกคน ไดรับ ปรึกษาวิทยานิพนธมีความพึงพอใจมากกวา 3.51
เรียนรู
การตอบสนอง
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกคนไดรับการ
สนับสนุน
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ISCED Fields of Education and Training 2013
(ISCED-F 2013)
Appendix I. ISCED fields of education and training
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Broad field
00 Generic programmes and
qualifications

01 Education

Narrow field
001 Basic programmes and
qualifications
002 Literacy and numeracy
003 Personal skills and
development
011 Education

02 Arts and humanities

021 Arts

022 Humanities (except
languages)
023 Languages
03 Social sciences,
journalism and information

031 Social and behavioural
sciences

032 Journalism and information

04 Business, administration
and law

041 Business and administration

Detailed field
0011 Basic programmes and qualifications
0021 Literacy and numeracy
0031 Personal skills and development

0111 Education science 0112 Training for preschool teachers
0113 Teacher training without subject
specialisation
0114 Teacher training with subject
specialisation
0211 Audio-visual techniques and media
production
0212 Fashion, interior and industrial design
0213 Fine arts
0214 Handicrafts
0215 Music and performing arts
0221 Religion and theology
0222 History and archaeology
0223 Philosophy and ethics
0231 Language acquisition 0232 Literature
and linguistics
0311 Economics
0312 Political sciences and civics
0313 Psychology
0314 Sociology and cultural studies
0321 Journalism and reporting
0322 Library, information and archival studies
0411 Accounting and taxation
0412 Finance, banking and insurance
0413 Management and administration
0414 Marketing and advertising
0415 Secretarial and office work
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Broad field

05 Natural sciences,
mathematics and statistics

Narrow field

042 Law
051 Biological and related
sciences
052 Environment
053 Physical sciences

054 Mathematics and statistics
06 Information and
Communication
Technologies (ICTs)

061 Information and
Communication Technologies
(ICTs)

07 Engineering,
manufacturing and
construction

071 Engineering and engineering
trades

072 Manufacturing and
processing

08 Agriculture, forestry,
fisheries and veterinary

073 Architecture and
construction
081 Agriculture
082 Forestry
083 Fisheries

Detailed field
0416 Wholesale and retail sales
0417 Work skills
0421 Law
0511 Biology
0512 Biochemistry
0521 Environmental sciences
0522 Natural environments and wildlife
0531 Chemistry
0532 Earth sciences
0533 Physics
0541 Mathematics
0542 Statistics
0611 Computer use
0612 Database and network design and
administration
0613 Software and applications development
and analysis
0711 Chemical engineering and processes
0712 Environmental protection technology
0713 Electricity and energy 0714 Electronics
and automation
0715 Mechanics and metal trades
0716 Motor vehicles, ships and aircraft
0721 Food processing 0722 Materials (glass,
paper, plastic and wood) 0723 Textiles
(clothes, footwear and leather) 0724 Mining
and extraction
0731 Architecture and town planning
0732 Building and civil engineering
0811 Crop and livestock production
0812 Horticulture
0821 Forestry
0831 Fisheries
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Broad field
09 Health and welfare

Narrow field
084 Veterinary
091 Health

092 Welfare

10 Services

101 Personal services

102 Hygiene and occupational
health services
103 Security services
104 Transport services

Detailed field
0841 Veterinary
0911 Dental studies
0912 Medicine
0913 Nursing and midwifery
0914 Medical diagnostic and treatment
technology 0915 Therapy and rehabilitation
0916 Pharmacy
0917 Traditional and complementary
medicine and therapy
0921 Care of the elderly and of disabled
adults 0922 Child care and youth services
0923 Social work and counseling

1011 Domestic services 1012 Hair and beauty
services
1013 Hotel, restaurants and catering
1014 Sports
1015 Travel, tourism and leisure
1021 Community sanitation
1022 Occupational health and safety
1031 Military and defence 1032 Protection of
persons and property
1041 Transport services
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ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
ระดับปริญญาตรี
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
ระดับบัณฑิตศึกษา
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แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

หนา : 143

KKU Guidelines for Quality Assurance at Program Level

แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

หนา : 144

KKU Guidelines for Quality Assurance at Program Level
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แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
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ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล
ใหดาํ รงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย พ.ศ. 2560
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คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของ
ผลงานทางวิชาการ
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ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562
เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
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