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บทที่ 1
ข้อกำหนดการประเมินคุณภาพภายใน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ระดับหลักสูตร
สถาบั นดนตรีกั ลยาณิ วัฒนา ดำเนิ นการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายในมาอย่ างต่ อเนื่ อง สอดคล้องตามที่
สำนั กงานคณะกรรมการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) กำหนด คณะกรรมการประกั นคุ ณภาพได้ จัดทำคู่ มื อการประกั นคุ ณภาพ
การศึ กษาภายใน ระดั บหลั กสู ตร โดยอ้ างอิ งเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการประกั นคุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ดังนี้
1.1

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
โดยตัวอย่างตามกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) กรอบระยะเวลาการทำงาน ในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 โดย
1 ส.ค. 2561 – 31 ก.ค. 2562

1 ส.ค. 2562 – 30 พ.ย. 2562

รอบการดำเนินการประจำปี

รอบการตรวจประเมินประจำปี

2) ในรอบการดำเนิ นการประจำปี จะมีการตรวจประเมินผลการดำเนินงานภายใน เพื่ อดูแล กำกั บ
ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ โดยแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี้
รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล
รอบการตรวจประเมินภายใน
1 ส.ค. 2561 – 30 พ.ย. 2561
1 – 7 ธ.ค. 2561
1 ธ.ค. 2561 – 30 เม.ย. 2562
1 – 7 พ.ค. 2562
1 พ.ค. 2562 – 31 ก.ค. 2562
1 – 7 ก.ค. 2562
3) เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ณ 31 กรกฎาคม 2562 (ซึ่งควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน) จะมีการตรวจ
ประเมินโดยคณะกรรมการจากภายนอก ซึ่งมีกำหนดการ ดังนี้ (กำหนดส่งเล่มสมบูรณ์ พร้อมหลักฐาน 15 วัน ก่อน
การตรวจประเมิน)
กำหนดการส่ง
กำหนดการประเมินผล
ผู้รับการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
โดยคณะกรรมการภายนอก
หลักสูตร
8-15 ก.ค. 2562
16-31 ก.ค. 2562
คณะวิชา/สถาบัน
8-15 ส.ค. 2562
16-31 ส.ค. 2562
4) การประเมินระดับหลักสูตร ดำเนินการตามแนวทางของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ในรอบปีการศึกษาก่อนหน้า ดังนี้
ให้รับการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอยู่ใน ระดับดี โดยเลือกกรรมการประเมินฯ
จากบัญชีรายชื่อผู้ประเมินฯ ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการ

2
อุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) หรื อ ผู้ ที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรมผู้ ต รวจประเมิ น ระดั บ หลั ก สู ต รของสำนั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
หมายเหตุ* ทั้งนี้ การกำหนดขอบเขตระยะเวลาจะมีการเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมตามรอบปี
การศึกษา และจะชี้แจงให้รับทราบตามคู่มือย่อยทุกต้นปีการศึกษา
1.2

กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กำหนดให้ทุกหลักสูตรต้องได้รับการประเมินซึ่งมีกระกระบวนการ ดังนี้
1) ทุกหลักสูตรรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานประกอบการประเมินฯ เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษาของปี
การศึกษาที่ประเมิน (ภาคต้น และภาคปลาย ตั้งแต่ 1 สิงหาคม ของปีการศึกษาที่ประเมิน ถึง 31 กรกฎาคม ในปีถัดไป)
2) เมื่ อ สิ้ น ภาคปลาย ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รรายงานผลการดำเนิ น การจั ด การเรีย นการสอนของหลั ก สู ต ร ให้
ครบถ้วนภายในเวลา 60 วัน และจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online ระดับ
หลักสูตรของ สกอ.
3) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร อย่างน้อย 3 คน จากบัญชีรายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา หรือของ สกอ. โดยคุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษา เป็นดังนี้
 ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป
 ระดั บ ปริญ ญาโท คณะกรรมการมี คุณ วุฒิ ป ริญ ญาเอก หรือ ดำรงตำแหน่ งทางวิ ชาการระดั บ รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป
 ระดั บ ปริ ญ ญาเอก คณะกรรมการมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก หรื อ ดำรงตำแหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ
ศาสตราจารย์ขึ้นไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร หาก
เป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน
ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร กำหนดไว้ดังนี้
 ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอย่าง
น้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
 ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ.
1) ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในทุกหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ผ่านระบบ CHE QA
Online โดยระยะเวลาการประเมินหลักสูตรละ 1 วัน
2) คณะกรรมการประเมิ น ฯ ส่ ง รายงานผลการประเมิ น ฯ ระดั บ หลั ก สู ต รฉบั บ สมบู ร ณ์ ไปยั ง ประธาน
หลักสูตร และคณบดี ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการตรวจประเมินฯ เพื่อรวบรวมผลการประเมินฯ ของทุกหลักสูตร ใช้
เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะต่อไป
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แผนงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้กำหนดแผนงานการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ดังนี้

ต.ค.
พ.ย.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ก.ย.

กิจกรรม

ส.ค.

ระยะเวลาในการดำเนินการ

1. หลักสูตรเก็บข้อมูล การจัดการเรียนการสอนภาคต้นปี
การศึกษา
2. หลักสูตรวางแผนและปรับปรุงแผนดำเนินการ
3. หลั ก สู ต รเก็ บ ข้ อ มู ล การจั ด การเรี ย นการสอนภาค
ปลายปีการศึกษา
4. เสนอชื่ อ คณะกรรมการประเมิ น จากบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้
ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
หรือ ของ สกอ. อย่างน้ อยหลั ก สูต รละ 3 คน เพื่อ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต ร
ภายในเดือนเมษายน
5. หลัก สู ต รเก็ บ ข้ อ มู ล จำนวนผู้ ส ำเร็จ การศึ ก ษาภาคฤดู
ร้อน
6. ทุ ก หลั ก สู ต รจั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การจั ด การ
เรียนการสอนของหลักสูตร (มคอ.7) ให้ครบถ้วน เสร็จสิ้น
ภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อเตรียมรับการประเมิน
7. ทุกหลักสูตรจัดทำรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ
CHE QA Online ของ สกอ.
8. ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE
QA Online
9. คณะกรรมการฯ ส่ ง รายงานผลการประเมิ น ฯ ระดั บ
หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ไปยังประธานหลักสูตร และคณบดี
ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการตรวจประเมินฯ
10. หลักสูตรจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมิน
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และนำ
ผลการประเมินไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
ต่อไป
11. คณะรวบรวมผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตรของทุก
หลั กสู ต ร เพื่อ ทำแผนพั ฒ นาปรั บ ปรุง ในภาพรวม ระดั บ
หลั ก สู ต รของคณะ และส่ ง ให้ ค ณะกรรมการการศึ ก ษา
สทม.
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รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

1) ประเมินภาพรวมการดำเนินการ มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
- เน้นที่วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (อยู่ใน มคอ.2)
- ให้คะแนนในประเด็นที่สำคัญ ๆ ต่อหลักสูตร
- ไม่จับผิดเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ
2) พิชญพิจารณ์ (Peer Review)
- เน้นการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงได้เอง
- เชื่อมั่นในข้อมูลที่รายงาน
- ไม่เน้นการค้นหาเอกสารหลักฐาน
1.5

การเตรียมการรับตรวจ

1) แหล่งข้อมูลสำหรับดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://bit.ly/QA-PGVIM
2) สำหรับหน่วยงานผู้รับตรวจทุกระดับ ในการตรวจประเมิน กำกับ ติดตามในข้อ 2 จำเป็นจะต้องส่ ง
เอกสารแสดงก่อนวันตรวจอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
2.1 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพฯ
2.2 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
2.3 เอกสารหลักฐานประกอบรายงาน
หมายเหตุ
รายการที่ 2.1 และ 2.2 ส่งเอกสารแสดงก่อนวันตรวจ ส่วนรายการที่ 2.3 ให้นำมาแสดง ณ วันที่รับ
การตรวจ
3) สำหรับหน่วยงานผู้รับตรวจทุกระดับ มีแนวทางในการรับตรวจประเมินผล การดูแล กำกับ และติดตาม
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ตามข้อมูลในตาราง ดังต่อไปนี้
ครั้งที่ ผลการดำเนินงาน
ระดับหลักสูตร
1
≥ ร้อยละ 30
- รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
-- ผลการประเมินปีที่ผ่านมา/การเตรียมการปรับปรุงหรือพัฒนา
-- ความคงอยู่ของ อ.ประจำหลักสูตร / อาจารย์ประจำ
-- ความคงอยู่ของ นศ.
-- ความขาดแคลน/ความต้องการบุคลากร
-- งบประมาณ
-- อัตราส่วนของอาจารย์ : นักศึกษา
-- ความพึงพอใจและข้อร้องเรียน
--- ของอาจารย์ --- ของนักศึกษา
-- สิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรทางการเรียนรู้
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ครั้งที่

ผลการดำเนินงาน

2

≥ ร้อยละ 60

3

≥ ร้อยละ 90

ระดับหลักสูตร
- แผนการดำเนินการด้านต่างๆ
-- แผนการรับนักศึกษา
-- แผนพัฒนาบุคลากร
--- ตำแหน่งวิชา --- คุณวุฒิการศึกษา
--- ผลงานวิชาการ --- บุคลากรสายสนับสนุนในสังกัด
-- แผนการจัดการเรียนการสอน
-- แผนบริหารความเสี่ยงระดับหลักสูตร
- รายงานการประชุม
- สัญญาจ้างงาน อ.ประจำหลักสูตร
- การแต่งตั้ง อ.ประจำหลักสูตร
- มคอ.3 4 5 และ 6
- กระบวนการและเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
- ผลการดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ในภาคการศึกษา
ต้น (เทอม 1)
- สรุปกิจกรรมโครงการต่างๆ
- แผนปฏิบัติงานและโครงการพัฒนาด้านต่างๆ
- ผลการดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ในภาคการศึกษา
ปลาย (เทอม 2)
- ความคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
- ความคงอยู่ของนักศึกษา
- ความพึงพอใจและข้อร้องเรียน
-- ของอาจารย์
-- ของนักศึกษา
- กระบวนการและเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
- รายงานการประชุม
- มคอ.3 4 5 และ 6
- สรุปกิจกรรมโครงการต่างๆ
- ผลการดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ในภาคการศึกษา
ฤดูร้อน
- ความคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
- ความคงอยู่ของนักศึกษา
- กระบวนการและเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
- สรุปกิจกรรมโครงการต่างๆ
- Improvement Plan
- รายงาน SAR ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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สรุปความสัมพันธ์ของตัวบ่งชีแ้ ละขัน้ ตอนการดำเนินงานในระดับหลักสูตร
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บทที่ 2
นิยามศัพท์
การจั ด การความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึ ง การรวบรวมองค์ ค วามรู้ที่ มี อ ยู่ ในองค์ ก รซึ่ ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่ามีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้
แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎีคู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคำว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน
การจัดการความรู้เป็นการดำเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่
(1) การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
(5) การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุม
ความรู้” ออกมาบันทึกไว้
(6) การจัดบั น ทึก “ขุม ความรู้” และ “แก่น ความรู้” สำหรับไว้ใช้งาน และปรับ ปรุงเป็น ชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดำเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่
ในรูป ของตั วหนั งสื อ หรือ รหั ส อย่ า งอื่ น ที่ เข้ าใจได้ ทั่ ว ไป (Explicit Knowledge) และความรู้ ฝั ง ลึ ก อยู่ ในสมอง (Tacit
Knowledge)ที่ อ ยู่ในคน ทั้ งที่ อ ยู่ ในใจ (ความเชื่อ ค่ า นิ ยม) อยู่ ในสมอง (เหตุ ผ ล) และอยู่ในมื อ และส่ วนอื่ น ๆ ของ
ร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทำโดยคนคน
เดียว
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับสถาบัน หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่
ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย
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การเทียบเคียงผลการดำเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ
และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่าเพื่อนำผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่ง
ความเป็นเลิศทางธุรกิจ
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร
การปฏิบัติการผลลัพธ์ และการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญของสถาบัน (organization – wide goal)
การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดำเนินการของ
แต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดำเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ
(อย่ างน้ อย 5 ประเทศนับ รวมประเทศไทยด้ว ย) และการให้ ค ะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่ จำเป็ น ต้ อ งไปแสดงใน
ต่างประเทศ
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10
ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อย
ร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอก
สถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25
และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
**บทความในการประชุ ม วิ ช าการทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ที่ น ำเสนอให้ ก องบรรณาธิ ก ารหรื อ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่
ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจน
สรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิ ลปะและสิ่งประดิ ษฐ์ท างศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีค วามเป็น นวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และ
คุณ ประโยชน์ ที่ เป็น ที่ ยอมรับ ในวงวิช าชีพ ตามการจั ดกลุ่ มศิ ล ปะของอาเซีย นงานสร้างสรรค์ ท างศิล ปะ ได้แ ก่ (1)
ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์
นาฎยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์
รูปแบบต่าง ๆ
แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ ผลลัพธ์
ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการ ดำเนินการของ
สถาบันตามลำดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์)
ทั้งนี้ ในทางสถิติ อาจจำเป็นต้องแสดงจำนวนข้อมูลมากกว่านี้เพื่อยืนยันแนวโน้ม ระยะห่าง ระหว่างจุดข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่นำเสนอ หากรอบเวลาสั้น ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า
อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมาย ได้ชัดเจน
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้สถาบันประสบความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลหักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ประสบการณ์ด้านการทำวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยเป็นผลสำเร็จมาแล้ว โดยมีหลักฐานเป็น
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง
(Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)
หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งนำเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือนำเสนอผู้ว่าจ้างในการทำวิจัยนั้น ๆ และเป็นผลงานที่แหล่ง
ทุ นวิ จัย หรือ ผู้ ว่าจ้ างวิ จัย ได้ ต รวจรับ งานเรีย บร้อ ยแล้ ว ซึ่งเป็ น ผลงานวิจั ย ที่ ไม่ ใช่ ส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ
ปริญญาของอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสาร
หลัก สูต ร ทั้ งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ ตีพิ มพ์ ให้ รายงานในลัก ษณะของการเขียนบรรณานุ กรม หรือ การเขีย น
เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงาน
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลThai-Journal Citation Index Center (TCI)
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation
Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index)หรือฐานข้อมู ล Scopus หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบัน โดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งต้องมีการกำหนดตัวบ่งชี้
ความสำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยุทธ์
โดยสถาบันนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำแผนดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจำปี
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดำเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และ
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่
สถาบั นใช้ในการดำเนิน การให้ก ลยุท ธ์นั้นบั งเกิ ดผล จากนั้น จึงจะกำหนดให้เห็น อย่างชัด เจนถึงที่ม าของเงินทุ นที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน หรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการ
ระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของ
การดำเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
แผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่ อให้ เกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุท ธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่
จะต้องดำเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดำเนินการ
รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน
พหุ วิท ยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิท ยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ค วามรู้หลาย
สาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้
ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นำเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์
เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้
เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น หรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์ + แพทย์ศาสตร์)
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์ + เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนานโน (วิศวกรรม+วิทยาศาสตร์+เคมี)
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ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ การศึกษาเพื่อพัฒนา
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)
พิ ช ญพิ จ ารณ์ (Peer review) หมายถึ ง การตรวจเยี่ ย มโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒ นากระบวนการ
จั ด การเยนการสอนอย่ า งมี คุ ณ ภาพและสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ำหนด โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้
ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทรายโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่ง
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท ำให้ ระบบมีก ารขับ เคลื่ อนหรือ ดำเนิน อยู่ได้ โดยมี การจัดสรรทรัพยากร มีก ารจัดองค์ การ
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึงสาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตำแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่
สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม ISCED
2013 (คณะกรรมการการอุดมศึก ษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ
0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลาง
ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
หลักธรรมาภิบ าล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิ จการต่าง ๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบิหารจัดการที่ดีซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการ
บริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หากได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนำมาปรับใช้ใน
ภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดย
การปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็น
มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
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2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กำหนด และสร้างความเชื่ อมั่ น ความไว้วางใจรวมถึ งตอบสนองความคาดหวังหรือความต้ องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการ
แสดงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ
ดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
มีโอกาสได้ เข้าร่ วมในการรั บ รู้ เรีย นรู้ ทำความเข้ าใจ ร่วมแสดงทั ศ นะ ร่วมเสนอปั ญ หาหรือ ประเด็ น ที่ ส ำคั ญ ที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการ
ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลั ก นิ ติ ธ รรม (Rule of Law) คื อ การใช้อ ำนาจของกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้อ บั งคั บ ในการบริ ห าร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ที่ เกี่ ย วข้อ ง ซึ่ งเป็ น ข้ อ ตกลงที่ เกิ ด จากการใช้ ก ระบวนการเพื่ อ หาข้ อ คิ ด เห็ น จากกลุ่ ม บุ ค คลที่ ได้ รั บ ประโยชน์
โดยเฉพาะกลุ่ ม ที่ ได้ รั บ ผลกระทบโดยตรงซึ่ ง ต้ อ งไม่ มี ข้ อ คั ด ค้ า นที่ ยุ ติ ไม่ ได้ ในประเด็ น ที่ ส ำคั ญ โดยฉั น ทามติ ไม่
จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
อาจารย์ หมายถึ ง คณาจารย์ ซึ่ งจะมี ต ำแหน่ ง ทางวิ ช าการที่ ป ระกอบด้ ว ย อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
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อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและวิจัย และปฏิบัติหน้าที่
เต็ ม เวลาจามภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอน (มิ ใ ช่ เ ต็ ม เวลาตามเวลาทำการ) (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
สำหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการ
ระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน ไม่
น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจำตามที่กำหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทำงานสำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีที่
ประเมิน ดังนี้
9 – 12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนำมานับได้
อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร และจัด การเรียน
การสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจำหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็น
อาจารย์ ป ระจำเกิ นกว่า 1 หลัก สูต รในเวลาเดี ยวกั น ไม่ ได้ ยกเว้น อาจารย์ป ระจำหลั ก สูต ร ระดับ ปริญ ญาโทและ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในหลักสูตร พหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดย
ต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ หลักสูตรที่ได้ประจำอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง
2 หลักสูตรเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจำหลักสูตร ขอให้นำเสนอโดยดำเนินเช่นเดียวกับการ นำเสนอ
หลัก สู ต รปรับ ปรุ งเล็ ก น้ อ ย โดยนำเสนอ ต่ อสภาสถาบั น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รือ ให้ ค วามเห็ น ชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ตามแบบฟอร์ม สมอ. 08 ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ให้พิจารณาว่า
- คุ ณ วุ ฒิ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาของหลั ก สู ต รนั้ น หรื อ ไม่ ตามการแบ่ งสาขาวิ ช าของ ISCED 2013
(UNESCO)
- กรณีมีตำแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การทำงานวิจัยด้วย
นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558
อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติ หน้าที่เต็ม
เวลา
อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร ที่เปิดสอน
ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร หลายหลักสูตรได้ใน
เวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ของหลักสูตร
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา หลักสูตร
และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณ ภาพ การติดตามประเมินผล และการ พัฒ นาหลักสูตร
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต้ อ งอยู่ ป ระจำหลั ก สู ต รนั้ น ตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษา โดยจะเป็ น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือ สหวิทยาการให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถซ้ำได้เกิน 2 คน
อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช้อาจารย์ประจำ
ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใช้คำพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับ ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารย์ประจำหลักสูตรในตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ภายในระดับ หลัก สูตร จะหมายถึง อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสู ตรตามความหมายที่ป รากฏในประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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บทที่ 3
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร
การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในระดับหลักสูตร
ดำเนินการสอดคล้องกับ การประกันคุ ณ ภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูต ร ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) มีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบในกาประกันคุณภาพระดับหลักสูตร มีดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน เป็นองค์ประกอบที่ต้องการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จำนวนเกณฑ์
ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน”
และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดำเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้
ผลการประเมิน

ผ่านองค์ประกอบที 

ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6
คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ย
ของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6

ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1

คะแนนระดับหลักสูตร = 0

16

คะแนนรวมเฉลี่ย =

คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้
13

ซึ่งการแปรผลจะเป็นการอธิบายว่า
คะแนนระดับหลักสูตร = 0
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00

หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังนี้

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

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องรายงานผลการ
ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาถึง
ระดับการพัฒนาของหลักสูตร โดยการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาของปัจจัยนำเข้ากระบวนการ และ
ผลลัพธ์ เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนน
ผ่าน

คะแนนเฉลี่ยขอทุกตัวบ่งชี้
ในองค์ประกอบที่ 2 - 6

องค์ประกอบ

จำนวน
ตัวบ่งชี้

2
3
3
4
1
13

I

P

O

ไม่ผ่านการประเมิน
3.1,3.2,3.3
4.1,4.2,4.3
5.1
5.2,5.3,5.4
6.1
7
4

คะแนน
เฉลี่ย

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

2.1,2.2
2

ผลการประเมิน

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 – 6
จุดเด่น
1.
2.

โอกาสในการพัฒนา
1.
2.

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ระดับหลักสูตร

บทที่ 4
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การดำเนินงานและ
การบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสำคัญที่สุด โดยมีกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้
องค์ประกอบใน
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การประกัน
ตัวบ่งชี้
การดำเนินงานในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง
คุณภาพหลักสูตร
1.การกำกับ
1 .1 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐาน
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ
หลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผูใ้ ช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย)
อุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้ ง านทำหรื อ ผล - ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
งานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา
3. นิสิต
3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา - การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนว
นักศึกษา
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการสำเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริ ห ารและพั ฒ นา - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์
- ระบบการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
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องค์ประกอบใน
การประกัน
คุณภาพหลักสูตร
5. หลักสูตรการ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การดำเนินงานในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง

5.1 สาระของรายวิ ช าใน - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้น ๆ
5.2 การวางระบบผู้สอนและ - การพิจารณากำหนดผู้สอน
กระบวนการจั ด การเรี ย น - การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ
การสอน
มคอ.4
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกำกับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี
5.3 การประเมินผู้เรียน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกำกับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
5 .4 ผ ล ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ก ร อ บ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ม าต รฐ าน คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่ งสนั บ สนุ น การ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วม
เรียนรู้
ของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับ ปรุงตามผลการประเมิ นความพึ งพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักสำคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา แห่งชาติ โดย
คำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดย ได้จัดทำมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา ได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้
ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรอง วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดำเนินการ
หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2558 เป็นหลักในการ
พัฒนาหลักสูตรและดำเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว
ในการควบคุ มกำกับมาตรฐานจะพิ จารณาจากการบริหารจัด การหลั กสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ
2558 ตามที่ ได้ ประกาศใช้ในขณะนั้น เกณฑ์ มาตรฐานหลัก สูต รที่ได้ ป ระกาศใช้เมื่ อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558
รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการ จัดการเรียนการสอนใน
หลั กสู ตรดังกล่ าว โดยหลัก สูต รที่เป็น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลัก สูตรที่ ได้ป ระกาศใช้ เมื่ อ พ.ศ. 2548 ในระดั บ
ปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 3 ข้อ สำหรับหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ
พ.ศ. 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
เกณฑ์การ
ประเมิน
1.จ ำ น ว น
อ า จ า ร ย์
ประจำ
หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

หมายเหตุ

ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549 กำหนดว่า
และเป็ น อาจารย์  อาจารย์ ป ระจำสามารถเป็ น อาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต รที่ เป็ น หลั ก สู ต รพหุ
ประจำเกิ น กว่ า 1
วิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรง
หลักสูตรไม่ได้ และ
หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจำอยู่แล้ว
ประจำห ลั ก สู ต ร  อาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจำ
ตลอดระยะเวลาที่
หลักสูตรในระดับปริญ ญาเอกหรือปริญ ญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1
จั ด การศึ ก ษาตาม
หลักสูตร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 หลักสูตร
หลักสูตรนั้น
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2557 กำหนดว่า
 กรณี หลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ กำหนดให้ต้องมีอาจารย์
ประจำหลั กสู ตรจำนวนไม่ น้ อยกว่ า 3 คน ให้ ครบทุ กแขนงวิ ชา/กลุ่ มวิ ชาของ
หลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนววิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

เกณฑ์การ
ระดับปริญญาตรี
ประเมิน
2 . คุ ณ ส ม บั ติ คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ข อ ง อ า จ า ร ย์ หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำ
ประจำหลักสูตร กว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน
11. การปรับปรุง ต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
ห ลั ก สู ต ร ต า ม และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
รอบระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตร
กำหนด
ใช้งานในปีที่ 6

หมายเหตุ

 สำหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7
 สำหรับหลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์ประเมินตาม
ตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด
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ตัวบ่งชี้ ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
เกณฑ์การประเมิน
1. จ ำน วน อ าจ าร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. คุ ณ สมบั ติ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3. คุณ สมบั ติ อ าจารย์
ประจำหลักสูตร

4. คุ ณ สมบั ติ อ าจารย์
ผู้สอน

10. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด
รวม

คุณลักษณะหลักสูตร
ประเภทวิชาชีพ/ปฎิบัติการ

ประเภทวิชาการ
- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
- คุณ วุฒ ิร ะดับ ปริญ ญาโทหรือ คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ดำรง
เทีย บเท่า หรือ ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
ท างวิ ช าก ารไม่ ต่ ำก ว่ า ผู้ ช่ ว ย สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ - มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
ย้อนหลัง
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย - อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ต ร จำนวน 2 ใน 5 คน
1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ต้องมีประสบการณ์ ในด้านการปฏิบัติการ
- คุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากว่าหนึ่งหลักสูตร
 อาจารย์ประจำ
- คุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้
 อาจารย์พิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น
- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

เกณฑ์ 5 ข้อ

เกณฑ์ 5 ข้อ

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผานเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือ
ว่าหลักฐานไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็นศูนย์)
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หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
2. หนังสือนำที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนำส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงาน
การประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
4. ระเบียนประวัติคณาจารย์
5. สัญญาจ้าง
6. รายงานการประชุม (แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร)
7. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 2

บัณฑิต

พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้อง เป็นผู้มี
ความรู้ มีคุณ ธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อการ
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสำนึก และความรับผิดชอบ ในฐานะพลเมือง
และพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาในฐานะที่
เป็นหน่วยงานในการกำกับและส่งเสริม การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดทำมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต เช่น เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ เพื่ อ มุ่ งเน้ น
เป้าหมาย การจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกัน คุณ ภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณ วุฒิแต่ละ
คุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมา
เป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ในผลลั พ ธ์ การเรีย นรู้ในแต่ ล ะหลั กสู ต ร คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ในแต่ล ะหลั ก สู ตรจะสะท้ อ นไปที่
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงาน
ทำ และคุณ ภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สำเร็จ การศึกษาระดับบัณ ฑิ ตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณ ภาพ
บัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
คำอธิบายตัวบ่งชี้

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลลัพธ์
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education : TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน
มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต

เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรคำนวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
ข้อมูลประกอบ
จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษา
หมายเหตุ :
- ในกรณี ห ลั ก สู ต รปรั บ ปรุ งที่ ยั ง ไม่ ค รบรอบ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งประเมิ น ตั ว บ่ ง ชี้ 2.1 ด้ ว ย แม้ ว่ า
หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบ ที่ผ่านมา
ใช้ประกอบการประเมิน
- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต อาจไม่ถึง
ร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่ เป็นนักศึกษาชาวไทย
เป็ น ฐานในการคิ ด เช่ น มี นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ 90 คน มี นั ก ศึ ก ษาไทย 10 คน ให้ ป ระเมิ น โดยคิ ด จาก
นักศึกษาไทยจำนวน 10 คนเป็นฐานที่ 100 %
ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในตัวบ่งชี้ที่ 2.1
เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณวุฒิที่กำหนดใน มคอ.2 อย่างไร และนำไปสู่การพิจารณาปรับปรุงผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
อย่างไร
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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หลักฐานที่ควรต้องมี
1. ทะเบียนบัณฑิต
2. รายงานการประชุม (อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา)
3. แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
4. รายงานสรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
5. รายงานการวิเคราะห์ผลจากการประเมินเพื่อนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
คำอธิบายตัวบ่งชี้

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
ผลลัพธ์
บัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และนานาชาติในสาขา
นั้น ๆ ที่ได้งานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
สำเร็จการศึกษาเอเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทำ
นับ กรณี ก ารทำงานสุ จริตทุ ก ประเภทที่ สามารถสร้างรายได้ เข้ามาเป็ น ประจำเพื่ อเลี้ย งชี พ
ตนเองได้ การคำนวณร้อยละของผู้มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คำนวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสำเร็จการศึกษาเท่านั้น

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณน้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
X 100
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด
การคำนวณค่าร้อยละนี้ไม่นำบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทำแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
X5
100

หมายเหตุ :
- จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
- กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา
- สำหรับ หลั ก สูต รปรับปรุงที่ มีนั ก ศึก ษาเรียนอยู่ ต้ อ งประเมิ นตั วบ่ งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้ วย เนื่อ งจากมี
ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE
3.2(a) สถาบันมีการติดตามกระบวนการพัฒนาและความสำเร็จของนักศึกษาในหลักสูตรอย่างไร
3.2(b) สถาบันมีกลไกในการจำแนกอย่างไร (ก่อนการเรียนรู้และการศึกษาภายนอก)
3.2(c) หลักสูต รมี การเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ ยวกั บกิจกรรมและการได้งานของนัก ศึกษาภายหลังสำเร็จ
การศึกษา และมีการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้อย่างไร
3.2(d) บัณฑิตประสบความสำเร็จในการทำงานหรือการประกอบอาชีพในสังคมดนตรีระดับนานาชาติที่มี
การแข่งขันสูงหรือไม่
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การกำหนดผลการเรียนรู้ และการกำหนดรายวิชา มีความสัมพันธ์กับอัตราการ
ได้งานทำของบัณฑิตของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และการผลิตผลงานวิจัยของบัณฑิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
อย่างไร
หลักฐานที่ควรต้องมี
1. แบบรายงานการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
2. สรุปรายงานการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
3. รายงานการวิเคราะห์ผลการติดตามภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
4. ทะเบียนบัณฑิต
5. รายงานการประชุม (อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา)
6. รายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 3

นักศึกษา

ความสำเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ ปัจจัยหนึ่ง คือนักศึกษา ระบบประกันคุณ ภาพ
นักศึกษา ต้องให้ความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้
มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
1) กลุ่มวิชาหลัก (core subjects)
2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills)
3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills)
4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, media, and technology skills)
ทักษะสำคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมาก คือ
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่
(1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving)
(2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity)
(3) การสื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration)
2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) ประกอบด้วย
(1) การรู้สารสนเทศ (information literacy)
(2) การรู้สื่อ (media literacy)
(3) การรู้ ICT (ICT literacy)
3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วย
(1) ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น (adaptability and flexibility)
(2) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self – direction)
(3) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction)
(4) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity)
(5) ความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility)
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์แระกอบด้านนักศึกษา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้กระบวนการดำเนินการดังกล่าวให้พิจารณาจาก
ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
คำอธิบายตัวบ่งชี้

การรับนักศึกษา
กระบวนการ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสำเร็จ แต่ละ
หลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
คัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กำหนดใน
หลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มี
ความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิตความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ
เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการ หรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทำให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
0 - ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่มีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน
1
- มีระบบ มีกลไก
2
- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ
3
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
4
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
แนวทางในการประเมิน
การรับนักศึกษา
การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับ นักศึกษาคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ
1
อาจารย์ประจำที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)
เกณฑ์ ก ารรับ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระกาศรับ สะท้ อ นคุ ณ ภาพของนั ก ศึ ก ษาที่ เหมาะสมกั บ หลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอน และ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การ
2
เรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศคุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ)
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การรับนักศึกษา
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก
มีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน
นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ที่
หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี
ความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ
ในกรณี ที่นักศึกษามีคุณ สมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา แบบมี
เงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบ ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำเพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา
[ปริญญาโท] การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติ
ของ การรับ เข้า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้ า นภาษาต่ างประเทศ และ
คุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย
[ปริญ ญาโท] กระบวนการคัดเลือกระดับบัณ ฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่ อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการ
เรียนรู้ ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร)

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE
3.1(a) หลักสูตรมีเกณฑ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมในการรับนักศึกษา
3.1(b) ข้อกำหนดในการรับเข้าสามารถประเมินศักยภาพ (ในเชิงศิลปะ เทคนิค วิชาการและวิธีการสอน)
ของผู้สมัครว่าจะสามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
การเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในหลักสูตรได้แก้ปัญหาในการรับนักศึกษาที่ระบุใน มคอ.2 อย่างไร
และเชื่อมโยงกับพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนรายวิชาในหลักสูตรอย่างไร
หลักฐานที่ควรต้องมี
1. รายงานการทบทวนและการวิเคราะห์ผลเพื่อจัดทำแผนการรับนักศึกษา
2. แผนการรับนักศึกษา
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก
4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร
5. รายงานการประชุม (จัดทำแผนการรับนักศึกษา/การสอบคัดเลือก/การรับสมัคร)
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
7. ประกาศผลการคัดเลือก (ข้อเขียน/สัมภาษณ์)
8. รายงานผลการรับนักศึกษา
9. รายงานการประเมินและปรับปรุง ระบบ กลไก กระบวนการ/ขั้นตอน การรับนักศึกษา
10. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในกระบวนการรับนักศึกษา
11. รายงานการทบทวนและการวิเคราะห์ผลเพื่อจัดทำแผนการเตรียมความพร้อม
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12. แผนการเตรียมความพร้อม
13. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
14. รายงานการประชุม (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา)
15. รายงานผลการดำเนินการ
16. รายงานการประเมินและปรับปรุง ระบบ กลไก กระบวนการ/ขั้นตอน การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
17. รายงานติ ด ตามผลสั ม ฤทธิ์ หลั งจากลงเรีย นวิชาที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ รายวิช าที่ ใช้เตรีย มความพร้ อ มก่ อ น
การศึกษา
18. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
คำอธิบายตัวบ่งชี้

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
กระบวนการ
ในช่วงปีแ รกของการศึก ษา ต้อ งมีก ลไกในการพั ฒ นาความรู้พื้ นฐานหรือ การเตรีย มความ
พร้อมทางการเรียนแกนักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้มี
ความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย
ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึก
สาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญา
ตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถ
สำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดรวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทำให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข และมีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
0 - ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่มีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน
1
- มีระบบ มีกลไก
2
- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ
3
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
4
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
แนวทางในการประเมิน

1
2

การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนา
นักศึกษา (ผลการเรียนลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน)
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ
การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือ
สำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ)
ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
สถาบั นจั ด งบประมาณ ทรั พ ยากรที่ เสริม การจั ด บริก ารแก่ นั ก ศึก ษาเพี ย งพอ และครอบคลุ ม ทุ ก ประเภท
กิจกรรม
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา
การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง
(civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ
การจัดกิจกรรมการพั ฒ นานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT literacy,
scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills
การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน
การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด
หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้ได้
สาระความรู้ทักษะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือ ให้
ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE
2.1(f) หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในการนำเสนองานสร้างสรรค์ทางดนตรีและศิลปะอย่างไร
2.1(k) หลักสูตรมีระบบการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและชีวิตส่วนตัวอย่างไร
2.2(b) หลักสูตรและกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรให้มุมมองในระดับนานาชาติอย่างไร
2.2(d) นักศึกษานานาชาติได้รับการสนับสนุนจากสถาบันอย่างไร
ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
การพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้ 3.2 นำไปสู่การทำให้บัณฑิตเป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรอย่างไร และได้พัฒนาให้บัณ ฑิตมีทักษะการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงกับการทำงานในสาย
วิชาชีพอย่างไร
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หลักฐานที่ควรต้องมี
1. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
2. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)
3. รายงานการประชุม (เกี่ยวกับการทำงานของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
5. รายงานการประเมินและปรับปรุง ระบบ กลไก กระบวนการ/ขั้นตอน
6. รายงานการทบทวนและการวิเคราะห์ผลเพื่อจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา
7. แผนกิจกรรมนักศึกษา
8. รายงานการประชุม (กิจกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)
9. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
10. รายงานการประเมินและปรับปรุง ระบบ กลไก กระบวนการ/ขั้นตอน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
คำอธิบายตัวบ่งชี้

ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลลัพธ์
ผลการประกันคุณภาพควรทำให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูงนักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็น
ต่อไปนี้
- การคงอยู่
- การสำเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
หมายเหตุ :
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวน ที่
ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจำนวนนักศึกษาที่ออก
ทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทำงานของนักศึกษา ในระดับ
บัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจำนวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว
- การคิดร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น
ตัวอย่างการคำนวณหลักสูตร 4 ปี
ปีการศึกษา

จำนวน
รับเข้า


จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
2556

2553
2554
2555

2557

2558

จำนวนทีล่ าออกและคัด
ชื่อออกสะสมจนถึงสิน้
ปีการศึกษา 2558 

X
X
X
อัตราการสำเร็จการศึกษา =
อัตราการคงอยู่ =




X 100

-
X 100
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เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
0
1
2
3
4
5

เกณฑ์การพิจารณา
- ไม่มีการายงานผลการดำเนินงาน
- มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเรื่อง
- มีการายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบ่งชี้
- มีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง
- มีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เที ยบเคียงกับหลักสู ตรนั้นในสถาบัน กลุ่มเดี ยวกันโดยมีห ลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดำเนินงานที่โดดเด่น
อย่างแท้จริง

แนวทางในการประเมิน
1
2
3

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร
อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา

ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
1. หากอัตราการคงอยู่และ/หรืออัตราการสำเร็จการศึกษาต่ ำกว่าที่ค วรจะเป็ น มีสาเหตุมาจากปัจจั ย
อะไรบ้าง และนำไปสู่การปรับปรุง การบริหาร และการพัฒนาหลักสูตรอย่างไร
2. ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้ 3.3 นำไปสู่การรับนักศึกษา การเตรียม
ความพร้อม และ/หรือ การพัฒนานักศึกษาอย่างไร
หลักฐานที่ควรต้องมี
1. รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มและผลของความคงอยู่ (นักศึกษา)
2. รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มและผลของการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3. รายงานการประชุม
4. รายงานผลการแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้อง
5. รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มและผลการประเมินความพึงพอใจในการแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องของ
นักศึกษา
6. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ในประเด็นต่างๆ ข้างต้น
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องค์ประกอบที่ 4

อาจารย์

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สำคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์
ของสถาบั น และของหลัก สู ตร และมีก ารส่งเสริม ให้ อาจารย์ มีค วามรักในองค์ กรและการปฏิ บัติ งานตามวิชาชี พ
ผู้บริหารต้องมีการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแล และการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์เป็นการดำเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้ง
เชิ งปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพที่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก ำหนดโดยสำนั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตรากำลัง
อาจารย์มีจำนวนเหมาะกับจำนวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร มีจำนวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
ของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ
และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ และผลลัพธ์
ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
คำอธิบายตัวบ่งชี้

การบริหารและพัฒนาอาจารย์
กระบวนการ
การบริหารและพั ฒ นาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกำหนดเกณฑ์
คุ ณ สมบั ติ อ าจารย์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพบริ บ ท ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ ข องสถาบั น และของ
หลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหาร
อาจารย์ โดยการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาวเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา และระบบการส่ งเสริ ม และพั ฒ นาอาจารย์ มี ก ารวางแผนและการลงทุ น
งบประมาณและทรัพ ยากรและกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดู แล และการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทำให้หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษา และ
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถาของอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
0 - ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่มีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน
1
- มีระบบ มีกลไก
2
- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ
3
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
4
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
แนวทางในการประเมิน
ระบบการรับอาจารย์
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มี
2 อยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตาม
ความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ระบบการรับอาจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่า
3
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
ระบบการบริหารอาจารย์
สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ตาม
4
เป้าหมายที่กำหนด
ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลัง
5 ด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร โดย
การมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)
สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่ กับ
สถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงานแผนบริหารหลักสูตร ควรประกอบด้วยแผนอัตรากำลังแผนการ
6
สรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทน กรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุอื่นๆ
ตามบริบท
ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด สถาบันต้องมีวิธีการ
7
บริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ
มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์
8 สมดุล กับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา
9 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน
10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
11 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
12 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน
14 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒ นาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อ
16
ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต
17 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร
การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒ นานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการทำวิจัย เพื่ อ
19
พัฒนา การเรียนการสอน)
20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์
อาจารย์ อ าวุ โส หรือ อาจารย์ ที่ มี เทคนิ ค การสอนดี เด่ น มี ก ารถ่ ายทอดประสบการณ์ สู่ อ าจารย์ ในสาขา/
21
หลักสูตร
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ระบบการรับอาจารย์
[ปริญ ญาโท] ให้ความสำคัญ กับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒ นาอาจารย์ให้มีคุณ สมบัติที่สูงกว่ากำลังคน ใน
22 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี โดยเฉพาะคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ที่ ต้ อ งเน้ น ทั ก ษะความสามารถด้ า นการวิ จั ย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน
แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE
2.2(g) คณาจารย์ของหลักสูตรมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติหรือไม่ (ทั้งในสถานะของนักศึกษาหรือ
อาจารย์)
4.1(a) สถาบันสามารถรับประกันได้ว่าคณาจารย์ของหลักสูตรมีคุณสมบัติเหมาะสมในฐานะนักการศึกษา
4.1(b) สถาบันมีกลยุทธ์อย่างไรในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางการวิจัยศิลปะ และการสอน
4.1(c) สถาบันมีนโยบายอย่างไรในการพัฒนาวิชาชีพของคณาจารย์
4.1(d) คณาจารย์มีส่วนร่วมอย่างไรในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน (อาทิการเป็นกรรมการ คอนเสิร์ต การ
จัดการกิจกรรมต่าง ๆ)
4.1(e) คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนอย่างไรให้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิพากษ์ผลสะท้อนอย่างต่อเนื่อง
และพัฒนาคุณสมบัตินี้ในนักศึกษา
4.2(a) หลักสูตรมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีจำนวนคณาจารย์ที่มีประสบการณ์
เพียงพอ ครอบคลุมปริมาณและความหลากหลายของศาสตร์
4.2(b) องค์ ป ระกอบของคณาจารย์ ส ามารถปรับ ให้ เข้ า กั บ ความต้ อ งการทางวิ ช าชี พ ใหม่ ๆ และการ
เปลี่ยนแปลงของหลักสูตรอย่างไร
4.2(c) นโยบายในการสรรหาบุคลากรส่งเสริมให้มีการพัฒนาภายในสถาบันอย่างไร
หลักฐานที่ควรต้องมี
1. แผนความต้องการ/ความขาดแคลนบุคลากร
2. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
4. ประกาศผลการคัดเลือก (ข้อเขียน/สัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ)
5. แผนบริหารคณะวิชา
6. แผนบริหารหลักสูตร
7. แผนพัฒนาบุคลากร
8. รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ
9. รายงานผลการพัฒนาตนเองรายบุคคล
10. สรุปรายงานผลการพัฒนาตนเอง (ภาพรวมของบุคลากรในหลักสูตร)
11. รายงานการประชุม (เรื่อง การรับ และแต่งตั้ งอาจารย์ ป ระจำหลัก สู ต ร/การบริห ารอาจารย์/การ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์)
12. รายงานการประเมินและปรับปรุง ระบบ กลไก กระบวนการ/ขั้นตอน (การรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจำหลักสูตร/การบริหารอาจารย์/การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
คำอธิบายตัวบ่งชี้

คุณภาพอาจารย์
ปัจจัยนำเข้า
การส่งเสริมและพัฒ นาอาจารย์ต้องทำให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณ สมบัติที่เหมาะสมและ
เพี ย งพอ โดยทำให้ อ าจารย์มี ค วามรู้ ความเชี่ ยวชาญทางสาขาวิชาที่ เปิ ด ให้ บ ริการ และมี
ประสบการณ์ ที่ เหมาะสมกั บ การผลิ ตบั ณ ฑิ ต อั น สะท้ อ นจากวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ตำแหน่ งทาง
วิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย
- ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและลุ่ม
ลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้น ๆ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หลักสูตรปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุมิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5

X5

หมายเหตุ
คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญ ญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญ หาและพัฒ นาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็ นสิ่งสะท้อ นการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หลักสูตรปริญญาตรี
ค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต รที่ ด ำรงตำแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้น
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
X 100
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
X5
ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำหลักสูตรได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้
มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดั บชาติ หรือ ระดั บนานาชาติ ผลงานได้ รับการจดอนุสิ ทธาบั ต รหรือสิ ทธิ บัต ร หรือเป็ นผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
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สูตรการคำนวณ
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
X 100
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร X 5
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้ำหนัก
0.20
0.40

0.60
0.80

1.00

ระดับคุณภาพ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็ น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิ จารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30
วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกประกาศ (ซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ใน Beall’s list) หรื อ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ป รากฏใน
ฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบี ย บคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์ระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ (หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรม
หรือเทียบเท่าขึ้นไป เช่น ระดับจังหวัด หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติ เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
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ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่ อพิ จารณาคั ดเลือ กให้ นำเสนอในการประชุม วิชาการต้ องส่งเป็น ฉบั บสมบู รณ์ (Full
paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้ำหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่สำคัญและ
เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญา
เอกจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้น ๆ
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ หรือ Review Article ของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทำวิจัย มีผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการ
อ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการนำไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒ นางานวิจัยใหม่ ๆ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น
จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้
ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ
การคำนวณตัวบ่งชี้ ให้เปรียบเทียบจำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงตั้งแต่ห นึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้งการ
อ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนำเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้พิจารณาผลการดำเนินงาน 5 ปี ย้อนหลัง
ตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน
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เกณฑ์การประเมิน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราส่วน จำนวนบทความที่เผยแพร่แล้วย้อนหลัง 5 ปี นับตั้งแต่ปีรับตรวจ ที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อัตราส่วน จำนวนบทความที่เผยแพร่แล้วย้อนหลัง 5 ปี นับตั้งแต่ปีรับตรวจ ที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตราส่วน จำนวนบทความที่เผยแพร่แล้วย้อนหลัง 5 ปี นับตั้งแต่ปีรับตรวจ ที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ
1. อัตราส่วนจำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร =
จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
2. แปลงค่าที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
อัตราส่วนจำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
คะแนนที่ได้ = อัตราส่วนจำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร X 5
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
ถ้ า อาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาเอกของหลั ก สู ต รหนึ่ ง ในกลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี จำนวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล TCI
และ Scopus ในปี พ.ศ. 2554 – 2558 (ค.ศ. 2011 – 2015) : ซึ่งดำเนินการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในของ
หลักสูตรใน พ.ศ. 2559 (ประเมินในปี ค.ศ. 2016) เป็นดังนี้
- จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2011 – 2015 เท่ากับ
15 บทความ และจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ
- ในจำนวนนี้มี บทความ 8 บทความในฐานข้อมู ล Scopus ที่ได้รับการอ้ างอิ ง อย่ างน้อ ย 1 ครั้ง และมี
บทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง
ดังนั้น อัตราส่วนจำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
=

จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด

=
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นำมาคำนวณคะแนน =

2.0
2.5

X 5 = 4.0 คะแนน

ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
1. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรเกี่ยวข้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรอย่างไรและนำไปสู่การพิจารณาพัฒนาอาจารย์อย่างไร
หลักฐานที่ควรต้องมี
1. ตัวเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (5 บท)
2. เอกสารประกอบสำหรับแสดงการดำเนินการสำหรับไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- หนังสือเชิญ/ประชาสัมพันธ์
- หนังสือตอบรับการนำเสนอผลงาน
- บทความวิจัย/บทความวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์)
- เอกสารการเบิกจ่าย เพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- Proceeding
3. หนังสือรับรองการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
4. หนังสือรับรอง ผลงานวิชาการรับใช้สังคม เอกสาร หนังสือ หรืองานแปล ที่ได้ผ่านการพิจารณาประเมิน
เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
5. หนังสือรับรองการรับรางวัล/หนังสือรับรองการร่วมเผยแพร่และแสดงผลงาน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
คำอธิบายตัวบ่งชี้

ผลที่เกิดกับอาจารย์
ผลลัพธ์
ผลการประกันคุณภาพ ต้องนำไปสู่การมีอัตรากำลังอาจารย์ที่มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตร
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็น

ต่อไปนี้
- การคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
0
- ไม่มีการายงานผลการดำเนินงาน
1
- มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเรื่อง
2
- มีการายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบ่งชี้
3
- มีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง
4
- มีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
5
- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เที ยบเคียงกับหลักสู ตรนั้นในสถาบัน กลุ่มเดี ยวกันโดยมีห ลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดำเนินงานที่โดดเด่น
อย่างแท้จริง
ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
1. การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลต่อการบริหารและพัฒนาหลักสูตรอย่างไร และผลจากการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรนำไปสู่การปรับปรุงระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
การปริหารและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างไร
หลักฐานที่ควรต้องมี
1. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ป ระจำหลั กสูตร (ด้านระบบการรับ อาจารย์ ด้านระบบการ
บริหารอาจารย์ และด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์)
2. สรุปรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มและผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในประเด็นต่างๆ
3. รายงานการทบทวนและวิเคราะห์อัตราความคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
4. รายงานการประชุม
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องค์ประกอบที่ 5

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

แม้ ทุ ก หลั ก สู ต รที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาเปิ ด สอนต้ อ งผ่ า นการรั บ รองจากสำนั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกำกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ
3 ด้านที่สำคัญ คือ
(1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร
(2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน
(3) การประเมินผู้เรียน
ระบบประกันคุณภาพในการดำเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย
(1) หลักสูตร
(2) การเรียนการสอน
(3) การประเมินผู้เรียน
เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ตัวบ่งชี้ในการ
ประเมินต้องให้ความสำคัญกับกำหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา รวมทั้ ง การวางระบบผู้ ส อนและอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ
ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้น
นิสิตเป็นสำคัญและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
คำอธิบายตัวบ่งชี้

สาระของรายวิชาในหลักสูตร
กระบวนการ
แม้ ทุ ก หลั ก สู ต รที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาเปิ ด ให้ บ ริ ก ารต้ อ งผ่ า นการรั บ ทราบจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการ
ออกแบบหลั กสู ต ร ควบคุ ม กำกับ การจั ด ทำรายวิ ชาต่ าง ๆ ให้มี เนื้ อ หาที่ ทั นสมั ย ก้าวทั น
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชา
ต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับ และวิชาเลือก ที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยสนองความต้องการของ
นักศึกษา และตลาดแรงงาน สำหรับหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒ นาทักษะ
ด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทำให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของ
ประเทศ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
0 - ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่มีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน
1
- มีระบบ มีกลไก
2
- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ
3
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
4
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
แนวทางในการประเมิน
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ผ่าน
1
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน
หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการ ของ
3
ผู้ใช้บัณฑิต
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สาระของรายวิชาในหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วน
4 ในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมี
การสังเคราะห์การเรียนรู้
เนื้ อ หาที่ ก ำหนดในรายวิช าไม่ มี ค วามซ้ ำ ซ้ อ น กลุ่ ม รายวิ ช ามี ค วามต่ อ เนื่ อ งสั ม พั น ธ์ กั น เหมาะสมกั บ ระดั บ
5
การศึกษาของหลักสูตร
6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถ้วน
8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสมเอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จได้ทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการ
11 ควบคุ มให้นั กศึ กษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็น มาตรฐาน
เดียวกัน
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษา
12
ทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการดำรงชีวิต
หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระ ที่กำหนดใน
13
รายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน
แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE
1(a) เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของหลักสูตรคืออะไร
1(b) หลั ก สู ต รมี ห ลั ก การและเหตุ ผ ลอย่ า งไร และอั ต ลั ก ษณ์ ข องหลั ก สู ต รมี ลั ก ษณะอย่ า งไร (มี ค วาม
สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน และ/หรือบริบทของท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ)
1(c) องค์ประกอบและปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาความสามารถในการรับและประวัติผลงาน
1(d) หลักสูตรมีเป้าหมายอย่างไร เป้าหมายของหลักสูตรถูกกำหนดและอยู่บนพื้นฐานวิธีคิดอย่างไร
1(e) หลักสูตรถูกพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1(f) หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติอะไร และข้อมูลดังกล่าวถูกใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงาน
ของหลักสูตรอย่างไร
1(g) การเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมกันเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจหรือวิสัยทัศน์ของสถาบันอย่างไร
2.1(a) หลักสูตรสะท้อนพันธกิจและเป้าหมายของสถาบันอย่างไร
2.2(a) หลักสูตรมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในระดับนานาชาติของสถาบันอย่างไร
2.2(e) นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรในระดับนานาชาติเมื่อสำเร็จการศึกษาหรือไม่
ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
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อะไรที่แสดงว่าหลักสูตรทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและทิศทางการ
พัฒนาประเทศ
หลักฐานที่ควรต้องมี
1. รายงานการประชุม
2. รายงานการพัฒนา/ปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร
3. สมอ.08 (หากมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในหลักสูตร)
4. รายงานการประเมินและปรับปรุง ระบบ กลไก กระบวนการ/ขั้นตอน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
คำอธิบายตัวบ่งชี้

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการ
หลัก สูตรต้องให้ค วามสำคัญ กับ การวางระบบผู้สอนในแต่ ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ ย วชาญในวิ ช าที่ ส อน และเป็ น ความรู้ที่ ทั น สมั ย ของอาจารย์ ที่
มอบหมายให้ สอนในวิชานั้ น ๆ เพื่อ ให้นั กศึ กษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้ รับการ
พัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสำคัญกับ
การกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่
เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษาให้นักศึกษาได้รับ
โอกาสและการพั ฒ นาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระต้องสามารถให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อ
จนถึงการทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจน
สำเร็จการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม
โครงสร้ างหลั กสู ตรที่ กำหนด และได้ รั บการพั ฒ นาตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทาง
ภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ ทั กษะการทำงานแบบมี ส่ วนร่ วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี
และทำให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อำนวยความ
สะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิค
การสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การกำหนดผู้สอน
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญ ญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย
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เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
0 - ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่มีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน
1
- มีระบบ มีกลไก
2
- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ
3
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
4
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
แนวทางในการประเมิน
การวางระบบผู้สอน
ผู้ ส อนมี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมกั บ รายวิ ช าที่ ส อน มี ค วามรู้แ ละความชำนาญในเนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อน (คำนึ งถึ ง
1
สาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)
หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับ การ
2 พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตรนักศึกษา ควร
ได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา)
มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา
3
กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม
การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา แจก
4
นักศึกษา และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา
นั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นในและนอกสถาบั น หรื อ ระบบปกติ /ระบบทางไกลต้ อ งได้ รั บ การสอนจากอาจารย์ ที่ มี
5 คุณ สมบัติ ที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่า
เทียมกัน
หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และการปรับปรุงพัฒนา ให้มี
6
ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม
กระบวนการเรียนการสอน
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
การจั ดการเรียนการสอนที่ ห ลากหลายเน้ น ทฤษฎีแ ละการปฏิ บั ติ การเรียนรู้จากผู้ ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอก/
13
ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ
การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องมีก่อนเข้า
14
โปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ)
การจัด กิจกรรมการพัฒ นาและเพิ่ มศั กยภาพนักศึ กษาระหว่างเรียนเพื่ อเพิ่ มประสบการณ์ ก ารเรียนรู้/การ
15
ทำงาน/ การประกอบอาชีพ
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กระบวนการเรียนการสอน
การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร การพูด
16 ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning)
การเตรียมความพร้อมด้ านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลื อด้ านการหางานทำ/การเผยแพร่
17
ผลงาน)
18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น online learning
การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒ นานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการทำวิจัย เพื่ อ
21
พัฒนา การเรียนการสอน)
มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริม พัฒ นาความสามารถด้านการสอนของ
22
อาจารย์
23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร
24 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อ การเรียนรู้
25
ของนักศึกษา
การนำกระบวนการวิจัย มาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา การสอดแทรกศิลปะ
26
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
27 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี)
28 ระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
30
และสถานประกอบการ
แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE
2.1(c) หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์อย่างไร
2.1(d) การศึกษาระหว่างหลักสูตรมีความสัมพันธ์เชื่อโยงกันหรือไม่
2.1(e) หลักสูตรมีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรอย่างไร
2.1(g) หลักสูตรส่งเสริมการวิเคราะห์ไตร่ตรอง และภาพสะท้อนตนเองของนักศึกษาอย่างไร
2.1(h) การวิจัยมีบทบาทอย่างไรในหลักสูตร
2.1(i) การวิจัยมีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอย่างไร
2.1(j) การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้รับมอบหมายและกิจกรรมของนักศึกษาอย่างไร
2.2(c) หลักสูตรมีส่วนร่วมในความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติอย่างไร
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ระดับหลักสูตร

55
2.2(f) หลักสูตรมีคณาจารย์ชาวต่างชาติร่วมในการดำเนินงานของหลักสูตรหรือไม่
6.1(a) หลักสูตรมีการสื่อสารกับบุคลากรและนักศึกษาอย่างไร
6.1(b) นักศึกษาและบุคลากรสื่อสารกันอย่างไร
6.1(c) หลักสูตรมีการสื่อสารกับบุคลากรไม่เต็มเวลาอย่างไร ทั้งที่เป็นอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และ
บุคลากรภายนอก (อาจารย์รับเชิญ และกรรมการสอบ)
6.1(d) หลักสูตรมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการสื่อสารมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6.2(a) โครงสร้างการจัดการของหลักสูตรมีลักษณะอย่างไร และมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างของสถาบันอย่างไร
6.2(b) หลักสูตรมีกระบวนการในการตัดสินใจอย่างไร
6.2(c) ความรับผิดชอบของคณะผู้ดำเนินงานหลักสูตรมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน
6.2(d) สถาบันมีตัวแทนบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอในโครงสร้างการบริหารและการตัดสินใจของสถาบัน
6.2(e) หลั ก สู ตรมี ห ลั ก ฐานอะไรที่ แสดงให้ เห็ น ว่าโครงสร้างการบริห ารและกระบวนการตั ดสิ น ใจของ
หลักสูตรมีประสิทธิภาพ
7(a) หลักสูตรมีนโยบายการประกันคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างไร หลักสูตรมี
ความถี่ในการตรวจสอบในการดำเนินการอย่างไร
7(b) การประกันคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาได้รับการติดตามและตรวจสอบอย่างไรใน
ระดับสถาบัน
7(c) กระบวนการประกันคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีส่งผลหรืออิทธิพลต่อกันอย่างไร
7(d) บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา ศิ ษ ย์ เก่ า ตั วแทนของวิ ชาชี พ ทางด้ านดนตรี และผู้ เชี่ย วชาญด้ า นการประกั น
คุณ ภาพมีส่วนร่วมในการกระบวนการประกันคุณ ภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างไร และข้อมูล
ย้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรอย่างไร
7(e) กระบวนการดังกล่าวถูกใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างไร
7(f) นักศึกษาและบุคลากรได้รับแจ้งหากข้อมูลย้อนกลับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
7(g) ภาพรวมวัฒนธรรมคุณภาพของหลักสูตรมีลักษณะอย่างไร
8.1(a) หลั ก สู ต รมี ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป รายสาธารณะที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายทางวั ฒ นธรรม ศิ ล ปะ
การศึกษา และหรือประเด็นปัญหาอื่น ๆ อย่างไร
8.1(b) หลักสูตรให้การสนับสนุนกับชุมชนทางวัฒนธรรม ศิลปะ และการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติอย่างไร
8.1(c) หลักสูตรเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนสังคมด้วยความรู้และทักษะหรือไม่ ถ้าใช่ อย่างไร
8.2(a) หลักสูตรมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทางด้านดนตรีและวิชาชีพทางศิลปะอย่างไร
8.2(b) หลักสูตรมีแผนระยะยาวในการพัฒนาความสัมพันธ์กับวิชาชีพทางด้านศิลปะอย่างไร
8.2(c) หลักสูตรมีการประเมินและติดตามความต้องการของสายวิชาชีพอย่างไร
8.2(d) หลักสูตรมีส่วนร่วมและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างไร
ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
มคอ.3 และ มคอ.4 ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ใน
มคอ.2 อย่างไร ความเชื่อมโยงที่เห็นชัดเจนเป็นอย่างไร
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หลักฐานที่ควรต้องมี
1. รายงานการประชุม (เรื่อง การกำหนดผู้สอน/การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการ
เรียนรู้/การจัดการเรียนการสอน/การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม)
2. คำสั่งแต่งตั้ง มอบหมาย ภาระงานผู้สอน
3. รายงานการประชุม/พิจารณากำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้
4. มคอ.3 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่ตรวจประเมิน
5. มคอ.4 ในรายวิชาฝึกประสบการณ์และภาคสนามทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่ตรวจประเมิน
6. รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
7. รายงานการประเมินและปรับปรุง ระบบ กลไก กระบวนการ/ขั้นตอน (เรื่อง การกำหนดผู้สอน/การ
กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้/การจัดการเรียนการสอน/การบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม)
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
การประเมินผู้เรียน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้ การประเมิ น นั กศึ ก ษามี จุด มุ่ งหมาย 3 ประการ คือ การะประเมิ นผลนั กศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ข้อ มู ล
สารสนเทศที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนของผู้ ส อนและนำไปสู่ ก าร
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทำให้นักศึกษาสามารถ
ประเมินตนเองเป็น และมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่
จนเกิ ด การเรี ย นรู้ (assessment as learning) และการประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาที่
แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่
จะใช้ เพื่ อ จุด มุ่ งหมายประการหลั ง คื อ เน้ น การได้ ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ สั ม ฤทธิ ผ ลการเรีย นรู้ ของ
นักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการ
แรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดเกณฑ์การ
ประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมื อประเมิ นที่มี คุณ ภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้ อนผลการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มี
การใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในโลกแห่ ง ความเป็ น จริ ง (real world) และมี วิ ธี ก ารให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ (feedback) ที่ ท ำให้
นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับ
ความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสำคัญ
กับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
ในการประเมินเพื่อให้ทรายว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
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เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
0 - ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่มีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน
1
- มีระบบ มีกลไก
2
- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ
3
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
4
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
แนวทางในการประเมิน
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม
2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมิน สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนาฯลฯ)
การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบ
3 ปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)
4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้
การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์
ข้อสอบปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มี คลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัด
5
ความรู้ และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการ
ทำงาน)
6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดสินเกรดชัดเจนสอดคล้องกับ ที่
7 เกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการ ตัดเกรด
ชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)
8 การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7
แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE
2.1(b) ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรมีลักษณะอย่างไร และผลการเรียนรู้ที่กำหนดได้คำนึงถึงความสอดคล้อง
กับ ‘Polifonia Dublin Descriptors’ (PDDs) และ/หรือ the AECอย่างไร
2.3(a) หลักสูตรมีวิธีการประเมินอย่างไรที่แสดงให้เห็นว่าผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและมีการทบทวน
วิธีการประเมินอย่างไรเพื่อพิจารณาปัญหา อาทิ ความเที่ยงตรงและความเป็นธรรม
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2.3(a1) มาตรฐานและกระบวนการในการประเมิ น เข้ า ถึ ง ได้ ง่า ย และมี ค วามชั ด เจนทั้ ง กั บ ผู้ ส อนและ
นักศึกษาหรือไม่
2.3(b) ระบบการแบ่งกลุ่มคะแนนที่ใช้ในการสอบและประเมินผลมีลักษณะอย่างไร
2.3(c) นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ที่ เป็ น ประโยชน์ แ ละเวลาที่ เพี ย งพอ สำหรั บ ทุ ก รูป แบบของการ
ประเมิน
ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
1. ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ เครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ และการทวนสอบผลการ
ประเมิน เป็นอย่างไร
2. การจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 มีผลต่อการพัฒ นาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
อย่างไร
หลักฐานที่ควรต้องมี
1. รายงานการประชุม (เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ/การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา/การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร)
2. รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
3. รายงานการประเมิน และปรับ ปรุง ระบบ กลไก กระบวนการ/ขั้นตอน (เรื่อ ง การประเมิน ผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา/
การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร )
4. มคอ.5 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่ตรวจประเมิน
5. มคอ.6 ในรายวิชาฝึกประสบการณ์และภาคสนามทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่ตรวจประเมิน
6. มคอ.7 ของหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
ชนิดของตัวบ่งชี้
คำอธิบายตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลลัพธ์
ผลการดำเนิ น งานของหลั ก สู ต ร หมายถึ ง ร้ อ ยละของผลการดำเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ก าร
ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่
7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดำเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร
จะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีในแบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
(มคอ.7)

เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของผลการดำเนินงาน
ตามจำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ที่ระบุไว้ในแต่ละปี

ค่าร้อยละ
< 80.00
80.00
80.01-89.99
90.00-94.99
95.00-99.99
100.00

ค่าคะแนน
0.00
3.50
4.00
4.50
4.75
5.00

หมายเหตุ :
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้กำหนดแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ ดังนี้
ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทำรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้า
มี) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถ ดำเนินการจัดทำระบบเก็บ
ข้อ มู ล รายละเอี ย ดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรั บ เปลี่ ย นหั ว ข้ อ
รายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดทำ
มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7”
ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ ถือว่า ตัวบ่ งชี้ผลการดำเนิน งานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็ น
เพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิได้
เอง ซึ่งแต่ล ะหลั กสู ต รมี อิส ระในการกำหนดตั วบ่ งชี้ผ ลการดำเนิน งานที่ ใช้ในการติ ดตาม ประเมิน และ รายงาน
คุณ ภาพของหลักสูตรประจำปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ ในการผลิต
บัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบัน อุดมศึกษายังไม่
สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใด มีความประสงค์กำหนดตัว
บ่งชี้แบบเดิม ก็สามารถกระทำได้ กรณี หลั กสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้ นำเสนอ สำนัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป”
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ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
1. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุใน มคอ.2
a. ข้อ 7 มีความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ 5.2 และ 5.3 อย่างไร
b. ข้อ 9 การพัฒ นาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับความก้ าวหน้าของ
ศาสตร์ของหลักสูตรอย่างไร และ
c. ข้อ 11 ความคิดเห็นของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
อย่างไร
เปรียบเทียบ Key Performance Indicators กับตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ข้อ
Key Performance Indicators
ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
อาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ทุ กตั วบ่ งชี้ (1.1 – 6.1) ต้ อ งผ่ านกระบวนการ รวมรวบ
1 ส่ว นร่วมในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และ วิเคราะห์ สรุปผล จัดทำเป็นรายงาน ผ่านการประชุมทั้ง
ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
ระดับ หลักสูตร คณะ และสถาบัน
มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ 1.1 การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ หลั ก สู ต รที่ ก ำหนดโดยสำนั ก งานคณะกรรมการการ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
อุดมศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
2
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ 5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ.3 - การกำหนดผู้สอน
และ มคอ.4 อย่า งน้ อยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะ - การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้
3 ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
จั ดทำรายงานผลการดำเนิ นการของรายวิ ชา และ 5.3 การประเมินผู้เรียน
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม - การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
4
(ถ้ ามี ) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วั น ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตาม
5
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
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ข้อ

Key Performance Indicators
มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรีย นรู้ ที่ กำหนดใน มคอ.3 และ
6
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
7
ผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
8
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
9
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
10 ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
11 ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึ งพอใจของผู้ใช้บัณ ฑิ ตที่มีต่อบัณ ฑิ ต
12
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
5.3 การประเมินผู้เรียน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

2.2 ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด้ ง านทำหรื อ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.1 คุ ณ ภาพ บั ณ ฑิ ตตามกรอบ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา

หลักฐานที่ควรต้องมี
1. รายงานการประชุม
2. รายงานผลการดำเนินการด้านต่างๆ ที่อยู่ในตัวบ่งชี้อื่นๆ
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องค์ประกอบที่ 6

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ในการดำเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทำวิจัย อุปกรณ์ การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wi-Fi และอื่น ๆ รวมทั้งการบำรุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะพิจารณาได้จาก
ตัวบ่งชี้ 6.1
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้ ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี
และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน
ห้ อ งสมุ ด หนั ง สื อ ตำรา สิ่ ง พิ ม พ์ วารสารฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การสื บ ค้ น แหล่ ง เรี ย นรู้ สื่ อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ฯลฯ สิ่ ง สนั บ สนุ น เหล่ า นี้ ต้ อ งมี ป ริ ม าณเพี ย งพอ และมี คุ ณ ภาพพร้ อ มใช้ งาน
ทัน สมั ย โดยพิ จารณาการดำเนิน การปรับปรุงพั ฒ นาจากผลการประเมิ นความพึ งพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
0 - ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่มีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน
1
- มีระบบ มีกลไก
2
- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ
3
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
4
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
แนวทางในการประเมิน
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้
1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากร การเรียนรู้
2
วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย
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ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้
3 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพอาจารย์และนักศึกษาสามารถ
5
ติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด
แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE
5.1(a) อาคารและสถานที่ (ห้องเรียน ห้องซ้อม หอแสดง) มีความเหมาะสมหรือไม่
5.1(b) เครื่องดนตรีที่ใช้มีจำนวนและมาตรฐานเหมาะสมหรือไม่
5.1(c) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีความ
เหมาะสมหรือไม่
5.1(d) ห้องสมุด สิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการฟัง และการให้บริการมีความเหมาะสมหรือไม่
5.2(a) หลักสูตรมีแหล่งทุนสนับสนุนที่เพียงพอในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
5.2(b) สถาบันมีแผนการเงินระยะยาวเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหลักสูตรจะดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างต่อเนื่อง
5.3(a) หลักสูตรมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ (ด้านเทคนิค การจัดการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรสายสนับสนุน และอื่น ๆ) เพื่อสนับสนุนการสอน การเรียนรู้ และกิจกรรมทางศิลปะ
5.3(b) หลักสูตรมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่
8.3(a) ทรัพยากรและระบบการจัดส่งที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเป็นอย่างไร
8.3(b) หลักสูตรมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ (นักศึกษา
ผู้ชม ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีในระดับอื่น ๆ มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร
8.3(c) หลักสูตรมีกลไกในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างไร
8.3(d) หลักสูตรมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าความถูกต้องของข้อมูลจะเป็นมาตรฐาน
ของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
หลักสูตรมีการระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผล
ให้เกิดผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรอย่างชัดเจนและครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร
หลักฐานที่ควรต้องมี
1. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3. รายงานการทบทวนและวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4. รายงานการประชุม
5. รายงานการประเมินและปรับปรุง ระบบ กลไก กระบวนการ/ขั้นตอน
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เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๓๒ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ประกาศ ก.พ.อ.
เรื อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้ าํ รงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบัน อุดมศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.พ.อ. จึงกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการเพือให้ผูด้ าํ รง
ตําแหน่งวิชาการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู ้อย่างเหมาะสมต่อการดํารง
ตําแหน่ง โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษานําไปออกข้อบังคับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ดังต่อไปนี"
ข้อ ๑ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ งดํารงตําแหน่ งอาจารย์ ต้องมีภาระงาน
ทั"งหมดไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บห้าหน่วยชัว โมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ โดยมีภาระงานสอนขั"น
ตําไม่ น้อยกว่าร้ อยละสี สิบ ห้าของภาระงานทั"งหมด ส่ วนภาระงานที เหลื อให้เป็ นอํานาจของสภา
สถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณากําหนดสัดส่วนของภาระงานด้านอืน ๆ
ในกรณี ทีเป็ นการสอนระบบทวิภาค อย่างน้อยต้องมีภาระงานสอนขั"นตําไม่น้อยกว่าสอง
รายวิชา รายวิชาละสามหน่วยกิต
ในกรณี ทีเป็ นการสอนรายวิชาทีมีผูส้ อนร่ วมกันหลายคน หรื อสอนมากกว่าสองรายวิชา
ภาระงานสอนต้องไม่นอ้ ยกว่าภาระงานสอนตามวรรคสอง วิธีการคํานวณภาระงานสอนตามวรรคนี"
ให้เป็ นไปตามสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
ในกรณี ทีมีเหตุอนั สมควรสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดภาระงานสอนและภาระงานอืน
น้อยกว่าทีกาํ หนดในสองวรรคก่อนก็ได้ โดยให้สอดคล้องกับพันธกิ จของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
หรื อแต่ละสาขาวิชา
ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ งดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์อย่าง
น้อยต้องมีภาระงานดังต่อไปนี"
(๑) ต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานภาระงานขั"นตําในฐานะอาจารย์ผูส้ อนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามทีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
(๒) มีภาระงานทีปรากฏเป็ นผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี"
(ก) งานวิจยั ทีได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที ก.พ.อ. กําหนด ปี ละหนึงรายการ หรื อ
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(ข) ตํารา หรื อหนังสื อทีได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที ก.พ.อ. กําหนด ปี ละหนึ ง
รายการ หรื อ
(ค) ผลงานทางวิ ชาการในลักษณะอื น ที เที ยบได้กับ งานวิจัยตาม (ก) ปี ละหนึ ง
รายการ หรื อ
(ง) บทความทางวิชาการ ปี ละสองรายการ
ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ งดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์อย่างน้อย
ต้องมีภาระงานดังต่อไปนี"
(๑) ต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานภาระงานขั"นตําในฐานะอาจารย์ผูส้ อนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามทีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
(๒) มีภาระงานทีปรากฏเป็ นผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี"
(ก) งานวิจยั ทีได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที ก.พ.อ. กําหนด ปี ละสองรายการ หรื อ
(ข) ตํารา หรื อหนังสื อทีได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที ก.พ.อ. กําหนด ปี ละสอง
รายการ หรื อ
(ค) ผลงานทางวิช าการในลัก ษณะอื น ที เที ยบได้กับ งานวิจัยตาม (ก) ปี ละสอง
รายการ
ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ซึงดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ อย่างน้อยต้อง
มีภาระงานดังต่อไปนี"
(๑) ต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานภาระงานขั"นตําในฐานะอาจารย์ผูส้ อนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามทีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
(๒) มีภาระงานทีปรากฏเป็ นผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี"
(ก) งานวิจยั ทีได้รับการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ที ก.พ.อ. กําหนดปี
ละหนึงรายการ หรื อ
(ข) ตํารา หรื อหนังสื อทีได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที ก.พ.อ. กําหนด ปี ละสอง
รายการ หรื อ
(ค) ผลงานทางวิ ชาการในลักษณะอื น ที เที ยบได้กับ งานวิจัยตาม (ก) ปี ละหนึ ง
รายการ
ในกรณี ทีสาขาวิชาใดไม่มีวารสารระดับนานาชาติเผยแพร่ ผลงานให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศกําหนดวารสารทางวิชาการเพือการเผยแพร่
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ข้อ ๕ ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ แต่ละรายการอาจเป็ นผลงานของผู ้
ดํารงตําแหน่ งวิชาการแต่ผูเ้ ดี ยว หรื อเป็ นผลงานร่ วมกับผูอ้ ื นตามสัดส่ วนทีเหมาะสม โดยให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นผูก้ าํ หนดให้เหมาะสมกับสภาพของผลงานและสาขาวิชา
ข้อ ๖ การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที
ก.พ.อ. กําหนด ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั"งบุคคล
ให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาประกาศรายชื อ วารสารทางวิช าการโดยพิ จ ารณาจากวารสารที มี
กระบวนการกลัน กรองโดยผูท้ รงคุ ณ วุฒิ (peer review) ก่ อนเผยแพร่ และเป็ นวารสารที ได้รับ การ
ยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ
ข้อ ๗ ในกรณี ทีมีเหตุอนั สมควร สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจลดหรื อยกเว้นภาระงานให้แก่ผู ้
ดํารงตําแหน่งประเภทผูบ้ ริ หาร และอาจกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ฯ ทีแตกต่างไปจากที
กําหนดไว้ขา้ งต้นก็ได้
ข้อ ๘ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนิ นการออกข้อบังคับว่าด้วยการกําหนดภาระงานทาง
วิชาการของผูด้ าํ รงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์กาํ หนด
หลักเกณฑ์ในการกําหนดภาระงานทางวิชาการของผูด้ าํ รงตําแหน่ งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยคํานึงถึงมาตรฐานทีกาํ หนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. นี" ทั"งนี" ให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและค่าเฉลียของผลงานทางวิชาการทุกประเภท
ข้อ ๙ ให้ใช้มาตรฐานภาระงานทางวิชาการตามประกาศนี" บังคับ แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัย
นราธิ วาสราชนคริ นทร์ ตั"งแต่วนั ที ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็ นต้น ไป และให้สภาสถาบันอุดมศึ กษา
ดังกล่าว ดําเนินการออกข้อบังคับว่าด้วยการกําหนดภาระงานทางวิชาการของผูด้ าํ รงตําแหน่งอาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
ประกาศ ณ วันที ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ศรี เมือง เจริ ญศิริ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.พ.อ.
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.๒๕๕๖
ด้วยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการ
พิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ กกอ. กำหนด
สำหรับตำแหน่งที่เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. กำหนด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) และมาตรา ๔๘ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ กกอ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้ระเบียบนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามระเบี ยบนี้ ให้ สภาสถาบั น อุดมศึ กษา
เอกชนใช้วารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้
ข้ อ ๓ ในกรณี ว ารสารทางวิ ช าการที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามี ข้ อ ๒ ให้ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) มีกำหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ
(๒) มีการระบุสำนักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสารและ
สาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่
พิจารณาคุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
วารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย
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(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่
ตรงหรือเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก
(๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีที่
บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
(๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันใน
ทุกบทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
ข้อ ๔ เมื่อ สภาสถาบัน อุ ดมศึก ษาเอกชนพิ จ ารณายอมรับวารสารทางวิชาการตาม
หลักเกณฑ์ ข้อ ๓ แล้ว ให้จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐
วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ
๒ จึงกำหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี
นับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กกอ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ)
ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ด้วยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดหลักเกณฑ์ของ
ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด สำหรับตำแหน่งที่เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.อ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ สำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ต้นไป
ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสาร
ทางวิ ช าการที่ มี ร ายชื่ อ อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) มีกำหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ
(๒) มีการระบุสำนักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และ
สาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(๔) มี ห ลั ก ฐานที่ ต รวจสอบได้ ว่ า วารสารมี ก ารแต่ งตั้ งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (peer reviewer) ที่
พิจารณาคุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
วารสารโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย
หน้า ๑๕
เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
ราชกิจจานุเบกษา
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรงหรือ
เกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
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(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้
ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก
(๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีที่บทความ
ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
(๘) มีการตีพิ มพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิ มพ์ที่ ได้มาตรฐาน เป็น รูปแบบเดียวกัน ในทุ ก
บทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
ข้อ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓
แล้วให้จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ
ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ ๒ จึง
กำหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปีนับตั้งแต่
วันที่ประกาศ ก.พ.อ. นี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ก.พ.อ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.พ.อ.
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ.กำหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้
๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
- Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)
(select ebscohost and then academic search premier)
- Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
- BIOSIS (http://www.biosis.org)
- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)
- EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)
(select ebscohost and then H.W.Wilson)
- Infotrieve (http://www.infotrieve.com)
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
- INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
- MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/)
- Scopus (http://www.info.scopus.com)
- Social Science Research Network
(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
- Web of Knowledge (http://wokinfo.com)
๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) เฉพาะ
วารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)
หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป
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เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้ วยรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙ และมาตรฐานการศึ กษาของชาติ พ.ศ. 2561 มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาคนและสั งคมไทยให้ เป็ น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญ ญา และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มี
คุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้นำ รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและรูบ้ ริบทสากล โดยมุ่งหวัง
ให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวติ สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่
การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการข้างต้นโดยมีการ
กำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบันโดยเน้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ คือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา 16 แห่งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 จึงออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2549
ข้อ 4 มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน ๕ ด้าน ดังนี้
(1) มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
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(๑.๑) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้าง
สัมมาอาชีพความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
(๑.๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถใน
การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน
สังคม และประเทศ
(๑.๓) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้
คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่าง
ยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
(2) มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ผ ลงานวิจั ย ที่ เป็ น การสร้างและประยุ ก ต์ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ ใหม่
สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ
สิ่ งแวดล้ อ ม ตามศั ก ยภาพและอั ต ลั ก ษณ์ ข องประเภทสถาบั น มี เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการ
วิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒ นาผู้เรียน การสร้างคุณ ภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส
มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ
(3) มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ ของประเภท
สถาบั น โดยมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ป ระสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการ
วิชาการนาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
(4) มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การ
สืบสานการสรางความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของ
ไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการ
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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(5) มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ
(๕.๑) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
แบบบูรณาการเพื่ อให้มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่
หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม
สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๕.๒) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารงานตามพั น ธกิ จ และวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
คำนึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น
คล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้
(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการ
กำกับให้การจัดการศึกษาและการดาเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๗
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“การประกันคุ ณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการ
ควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
“สำนั กงาน” หมายความว่า สำนั ก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องค์การมหาชน)
ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี
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เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะนำสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๔ เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ ๓ แล้วให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้
มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สำนักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
ให้สำนักงานดำเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะ
ให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ำกั บ ดู แ ลสถานศึ ก ษานั้ น ๆ เพื่ อ ให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
ในการดำเนินการตามวรรคสอง สำนักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
จากสำนั ก งานดำเนิ น การประเมิ น ผลและติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาได้
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการดำเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุ งเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ทีใช้ในปั จจุบนั ให้
มีความเหมาะสมยิงขึ"น เพือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพือเป็ นส่ วนหนึ ง
ของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพือให้การบริ หารงานด้านวิชาการดําเนิน
ไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ฉะนั"น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ จึงให้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังต่อไปนี"
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การนี" เรี ยกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘”
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี" สําหรับหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขาวิชาทีจะเปิ ดใหม่
และหลักสูตรเก่าทีจะปรับปรุ งใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บงั คับตั"งแต่วนั
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
๓. ให้ยกเลิก
๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๒” ลงวันที ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์
ระดับต้น พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันที ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓.๓ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์
ระดับวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันที ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓.๔ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์
ระดับวิชาชีพ (ต่อเนือง ๒ ปี ) พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันที ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
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มาตรฐานวิชาการและวิชาชี พของสาขาวิชานั"น ๆ โดยมุ่งเน้น การผลิตบัณ ฑิ ตให้มีความรอบรู ้ท" ัง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็ นระบบ หมัน แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และสามารถติดต่อสื อสารกับ
ผูอ้ ืนได้เป็ นอย่างดี รวมทั"งให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม
๕. ระบบการจัด การศึ ก ษา ใช้ร ะบบทวิ ภ าค โดย ๑ ปี การศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที
เปิ ดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กาํ หนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กบั
การศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาทีจดั การศึกษาในระบบไตรภาค หรื อระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทาง ดังนี"
ระบบไตรภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ สัปดาห์
ระบบจตุรภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ สัปดาห์
สถาบันอุดมศึกษาทีจดั การศึกษาระบบอืน ให้แสดงรายละเอียดเกียวกับระบบการศึกษานั"น
รวมทั"งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชดั เจนด้วย
๖. การคิดหน่วยกิต
๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที ใช้เวลาบรรยาย หรื ออภิ ป รายปั ญ หาไม่น้อยกว่า ๑๕
ชัว โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ทีใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๖.๓ การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ทีใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ ชัว โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๖.๔ การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอืนใดตามทีได้รับมอบหมายทีใช้เวลา
ทําโครงงานหรื อกิจกรรมนั"น ๆ ไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ ชัว โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วย
กิตระบบทวิภาค
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๗. จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
๗.๑ หลักสูตรปริ ญญาตรี (๔ ปี ) ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ หน่วย
กิ ต ใช้เวลาศึ ก ษาไม่ เกิ น ๘ ปี การศึ ก ษา สําหรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นเต็ม เวลา และไม่ เกิ น ๑๒ ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
๗.๒ หลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี (๕ ปี ) ให้ มี จ ํานวนหน่ วยกิ ต รวมไม่ น้อ ยกว่า ๑๕๐
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปี การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๕ ปี
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
๗.๓ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ไม่นอ้ ยกว่า ๖ ปี ) ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า
๑๘๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่เกิน
๑๘ ปี การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
๗.๔ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื อง) ให้มีจาํ นวนหน่ วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒
หน่ วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปี การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนือง) จะต้องถือเป็ นส่ วนหนึงของหลักสูตรปริ ญญาตรี และจะต้อง
สะท้อ นปรั ช ญาและเนื" อหาสาระของหลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี น" ัน ๆ โดยครบถ้ว นและให้ ร ะบุ ค าํ ว่า
“ต่อเนือง” ในวงเล็บต่อท้ายชือหลักสูตร
ทั"งนี" ให้นบั เวลาศึกษาจากวันทีเปิ ดภาคการศึกษาแรกทีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั"น
๘. โครงสร้างหลักสู ตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทัว ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี"
๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทัว ไป หมายถึง วิชาทีมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรอบรู ้อย่าง
กว้างขวางมีโลกทัศน์ทีกว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ ืน และสังคม เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ สามารถ
คิดอย่างมีเหตุผลสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปะและวัฒนธรรมทั"งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรู ้ไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูใ่ นสังคมได้เป็ นอย่างดี
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทัว ไปในลักษณะจําแนกเป็ นรายวิชาหรื อลักษณะบูรณา
การใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื"อหาวิชาทีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
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ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์ ในสัดส่วนทีเหมาะสม เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
วิชาศึกษาทัว ไป โดยให้มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
อนึ ง การจัดวิชาศึกษาทัวไปสําหรับหลักสู ตรปริ ญ ญาตรี (ต่อเนื อง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาทีได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั"นสู งหรื อระดับอนุปริ ญญา ทั"งนี" จํานวน
หน่วยกิตของรายวิชาทีได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมือนับรวมกับรายวิชาทีจะศึกษาเพิมเติมในหลักสูตร
ปริ ญญาตรี (ต่อเนือง) ต้องไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื"นฐานวิชาชีพและ
วิชาชี พ ทีมุ่งหมายให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ และปฏิบตั ิงานได้ โดยให้มีจาํ นวนหน่ วยกิตรวม
ดังนี"
๘.๒.๑ หลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี (๔ ปี ) ให้ มี จ ํานวนหน่ วยกิ ต หมวดวิช า
เฉพาะรวมไม่นอ้ ยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๘.๒.๒ หลักสู ต รปริ ญ ญาตรี (๕ ปี ) ให้มี จาํ นวนหน่ วยกิ ต หมวดวิช า
เฉพาะรวมไม่นอ้ ยกว่า ๑๑๔ หน่วยกิต
๘.๒.๓ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ) ให้มีจาํ นวนหน่ วยกิ ต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่นอ้ ยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต
๘.๒.๔ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนือง) ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่นอ้ ยกว่า ๔๒ หน่วยกิต
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาอาจจัด หมวดวิ ช าเฉพาะในลัก ษณะวิ ช าเอกเดี ย ว
วิชาเอกคู่หรื อวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจาํ นวนหน่ วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิ ต
และวิชาโทต้องมีจาํ นวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณี ทีจดั หลักสู ตรแบบวิชาเอกคู่ตอ้ ง
เพิมจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย
กว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาทีมุ่งให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ ตามที
ตนเองถนัดหรื อสนใจ โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
โดยให้มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรื อเทียบโอนหน่ วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทัว ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กบั นักศึกษาทีมีความรู ้ความสามารถทีสามารถวัด
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มาตรฐานได้ ทั"งนี" นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่ วยกิตทีกาํ หนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเข้าสู่ การศึกษาในระบบ
และแนวปฏิบตั ิทีดีเกียวกับการเทียบโอน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๙. จํานวนและคุ ณ วุฒิ ข องอาจารย์ ต้องมี อ าจารย์ป ระจําหลัก สู ตรตลอดระยะเวลาที จัด
การศึกษาตามหลักสู ตรนั"น ซึ งมีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาทีเปิ ดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน
และในจํานวนนั"นต้องเป็ นผูม้ ีคุณวุฒิไม่ตาํ กว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตาํ กว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย ๒ คน ทั"งนี" อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสู ตรจะเป็ น
อาจารย์ประจําเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
๑๐. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
๑๐.๑ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี ) จะต้องเป็ นผูส้ ําเร็ จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
๑๐.๒ หลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื อ ง) จะต้อ งเป็ นผู ้สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั"นสู งหรื อเทียบเท่า หรื อระดับอนุ ปริ ญญา (๓ ปี ) หรื อเทียบเท่า ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลัก สู ต รของทบวงมหาวิ ท ยาลัย หรื อ ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื อ ง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริ ญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๑. การลงทะเบียนเรี ยน ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่ วยกิต และไม่เกิน ๒๒
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรี ยนได้
ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา และจะสําเร็จ
การศึกษาได้ดงั นี"
๑๑.๑ หลักสูตรปริ ญญาตรี (๔ ปี ) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยน
ไม่เต็มเวลา
๑๑.๒ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (๕ ปี ) สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษา
ปกติสาํ หรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรี ยนไม่เต็มเวลา
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๑๑.๓ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ไม่นอ้ ยกว่า ๖ ปี ) สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
๑๑.๔ หลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนือง) สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษา
ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรี ยนไม่เต็มเวลา
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็ น การลงทะเบียนเรี ยนทีมีจาํ นวนหน่วยกิต
แตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้ งต้นก็อาจทําได้ แต่ท" งั นี" ตอ้ งไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา ทั"งนี" ต้องเรี ยนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามทีระบุไว้ในหลักสูตร
๑๒. เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์การวัดผล
เกณฑ์ข" นั ตําของแต่ละรายวิชา และเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร โดยต้องเรี ยนครบตาม
จํานวนหน่วยกิตทีกาํ หนดไว้ในหลักสู ตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลียไม่ตาํ กว่า ๒.๐๐ จากระบบ
๔ ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า จึงถือว่าเรี ยนจบหลักสูตรปริ ญญาตรี
สถาบัน อุด มศึ ก ษาที ใช้ระบบการวัด ผลและการสําเร็ จการศึ ก ษาที แตกต่างจากนี" จะต้อ ง
กําหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้
๑๓. ชือปริ ญญา สถาบันอุดมศึกษาทีมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชา
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชือปริ ญญาตามทีกาํ หนดในพระราชกฤษฎีกานั"นในกรณี ที
ปริ ญญาใดยังมิได้กาํ หนดชื อไว้ในพระราชกฤษฎี กา หรื อกรณี ทีสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา
พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชือปริ ญญาตาม
หลักเกณฑ์การกําหนดชือปริ ญญา ตามทีสาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๑๔. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร ให้ทุกหลักสู ตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรให้ชดั เจน ซึงอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
๑๔.๑ การบริ หารหลักสูตร
๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
๑๔.๓ การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา
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๑๔.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
๑๕. การพัฒ นาหลัก สู ต ร ให้ ทุ ก หลัก สู ต รมี ก ารพัฒ นาหลัก สู ต รให้ ทัน สมัย แสดงการ
ปรับปรุ งดัชนีดา้ นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมิน
เพือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนืองทุก ๕ ปี
๑๖. ในกรณี ที ไม่สามารถปฏิ บัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรื อมี ความจําเป็ นต้องปฏิ บัติ
นอกเหนื อจากที กาํ หนดไว้ในประกาศนี" ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที จะ
พิจารณาและให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั"นเป็ นทีสุด

ประกาศ ณ วันที ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศยั โพธารามิก
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลา
หนึ่ ง แล้ ว จึ ง มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ ม าตรฐานดั ง กล่ า วสำหรั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่
แตกต่ างตามจุด เน้ น ของสาขาวิ ชาการและวิช าชี พ ต่ าง ๆ ตอบสนองการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญ ญั ติระเบี ยบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”
ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๘”
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่และ
หลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิก
๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี”
(ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ในประกาศกระทรวงนี้
“อาจารย์ประจำ” หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา สำหรับอาจารย์ประจำที่สถาบันอุดมศึกษา
รับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจำ
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“อาจารย์ประจำหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒ นาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่เกิน ๒ คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ
๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์
มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล
ให้ การผลิ ตบั ณ ฑิ ต ระดั บ อุ ด มศึก ษาอยู่ บ นฐานความเชื่ อ ว่ากำลั งคนที่ มี คุ ณ ภาพต้ องเป็ น บุ ค คลที่ มี
จิตสำนึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบน
ฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ทัดเทียมมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้
ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กำหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
๕.๑.๑ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ท างวิ ช าการ ที่ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรอบรู้ ทั้ ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์
๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้
หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ
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๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่าน
การฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
หลั ก สู ต รแบบนี้ เท่ านั้ น ที่ จั ด หลั ก สู ต รปริญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) ได้
เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบตั ิการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึก
ปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม
หลั ก สู ต รปริญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) ถื อ เป็ น ส่ วนหนึ่ งของหลั ก สู ต ร
ปริญญาตรีและจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้
ระบุคำว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็น
หลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการขั้นสูงโดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกำหนดให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทำวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้น
สูงในหน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดู
ร้อน ให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่ วยกิตระบบทวิภาค หรือ
๔ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์
โดย ๑ หน่ วยกิ ตระบบจตุรภาค เที ยบได้ กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภ าคหรือ
๒ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
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๗. การคิดหน่วยกิต
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๒ รายวิช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใช้ เวลาฝึ ก หรือ ทดลองไม่ น้ อ ยกว่า ๓๐ ชั่ ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๔ การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำ
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบ
ทวิภาค
๘. จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา
สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๘ ปี
การศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึ กษาไม่เกิน ๔ ปี การศึกษา สำหรับ การลงทะเบียนเรียนเต็ มเวลา และไม่ เกิน ๖ ปีก ารศึ กษา
สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนั้น
๙. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือก
เสรี โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความ
รอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด
ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ภาษาและกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
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อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่
ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จำนวนหน่วยกิตของ
รายวิ ช าที่ ได้ รั บ การยกเว้ น ดั ง กล่ า ว เมื่ อ นั บ รวมกั บ รายวิ ช าที่ จ ะศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในหลั ก สู ต รปริ ญ ญา
ตรี(ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้ นฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวม ดังนี้
๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวด
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจำนวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐาน
วิชาชีพกำหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกำหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า๓๖ หน่วยกิต และ
ทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย
กว่า๔๒ หน่วยกิต ในจำนวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต
๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวด
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว
วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิตและวิชา
โทต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจำนวน
หน่วยกิต ของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วย
กิต
สำหรับ หลักสูตรปริญ ญาตรีแ บบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิช า
ระดับ
บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญ ญาตรีโดยให้มี
จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การเทียบโอน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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๑๐. จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย
๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย ๕ คน
กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ
๓ คน
กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจำ ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและ
ทำ หน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘จะประกาศใช้ ให้
สามารถทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๐.๒ หลั ก สู ต รปริญ ญาตรี ท างวิ ช าชี พ หรือ ปฏิ บั ติ ก าร และหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
(ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย
๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ป ระจำหลักสูตรต้องมีคุณ สมบัติเป็น ไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
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กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
หากจำเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๖ ปี
๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย ๕ คน
ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้น
ทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานัน้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คน
ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากร
ของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกิน ๒ คน
กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
หากจำเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๖ ปี
กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอก
ละ ๓ คน และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคใน
ศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓
กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
ทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้
สามารถทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
สำห รั บ กรณี ร่ ว ม ผลิ ต ห ลั ก สู ต รกั บ ห น่ วยงาน อื่ น ที่ ไม่ ใช่
สถาบันอุดมศึกษาหากจำเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและ
ผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณ วุฒิ ขั้นต่ำปริญ ญาตรีห รือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ การทำงานใน
หน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
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ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์
ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
นั้น ๆ
๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑๑.๑ หลั กสู ต รปริญ ญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่ น้ อ ยกว่า ๖ ปี ) จะต้ องเป็ น ผู้ส ำเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๑๑.๒ หลั ก สู ต รปริ ญ ญ าตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรง
กับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา
๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไม่
น้อยกว่า ๓.๕๐ ทุกภาคการศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษา
ใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ำกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียน
ขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า
๑๒. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วย
กิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน
๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา และจะสำเร็จการศึกษาได้
ดังนี้
๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
สำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิ น
๙ หน่วยกิต
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจำเป็น การลงทะเบียนเรียนที่มี
จำนวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การวัดผล
เกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละรายวิชา และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบตามจำนวน
หน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลีย่ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสำเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้ จะต้อง
กำหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้
๑๔. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและ
อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญา
ใดยังมิได้กำหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อ
ปริญญา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
๑๕. การประกันคุณ ภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณ ภาพของ
หลักสูตรโดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ
(๑) การกำกับมาตรฐาน
(๒) บัณฑิต
(๓) นักศึกษา
(๔) อาจารย์
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑๖. การพั ฒ นาหลักสู ตร ให้ ทุ กหลักสู ตรพั ฒ นาหลัก สูตรให้ทั น สมั ย โดยมีก ารประเมิน และ
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี
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๑๗. ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั งกล่ าวได้ หรื อ มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนื อ จากที่ ก ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ อ ยู่ ในดุ ลยพิ นิ จของคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาที่ จ ะ
พิจารณาและให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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รายละเอียดเพิ่มเติมในการพิจารณาคุณภาพหลักสูตรในแต่ละองค์ประกอบ ระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวบ่งชี้ ที่ 1.1 การบริหารการจัด การหลั กสู ตรตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ระดับปริญญาโท
เกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะหลักสูตร
1. จำนวนอาจารย์
- ไม่น้อยกว่า 3 คน และ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติอาจารย์ - คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่ง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายวิชา
ต้องเป็นผลงานวิจัย
3. คุณสมบัติอาจารย์ - คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ประจำหลักสูตร
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย
4. คุณสมบัติอาจารย์ อาจารย์ประจำ
ผู้สอน
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5
ปี ย้อนหลัง
อาจารย์พเิ ศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น
5. คุณสมบัติของ
- เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโท
อาจารย์ที่ปรึกษา
หรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
วิทยานิพนธ์หลักและ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ - มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ค้นคว้าอิสระ
ต้องเป็นผลงานวิจัย
6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ที่ปรึกษา
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและตำแหน่ง
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้า ทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
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คุณลักษณะหลักสูตร
มี)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
- หากไม่มคี ุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กำหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ
7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
อาจารย์ผู้สอบ
- อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยานิพนธ์
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน
- ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
- มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
- หากไม่มคี ุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กำหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ
8. การตีพิมพ์
แผน ก1
เผยแพร่ผลงานของ - ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
ผู้สำเร็จการศึกษา
ของ กกอ.
แผน ก2
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
ของ กกอ. หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นำเสนอได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceeding)
แผน ข
- รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
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9. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา

10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด
รวม

คุณลักษณะหลักสูตร
วิทยานิพนธ์
- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน
การค้นคว้าอิสระ
- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน
- หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตำแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีตำแหน่ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน
- หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภท ให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบเท่า
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

เกณฑ์ 10 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา
ประเด็นที่ต้องใช้ในการประเมินระดับบัณฑิตศึกษา
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร้จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
คำอธิบายตัวบ่งชี้

[ปริญญาโท] ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร้จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลลัพธ์
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้าคิดอย่างเป็นระบบวิจัย เพื่อหาคำตอบที่มี
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาจะต้ อ งประมวลความรู้ เพื่ อ จั ด ทำผลงานที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็น ระบบและสามารถนำเผยแพร่ให้ เป็นประโยชน์ต่ อ
สาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณ ภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิ มพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา เป็ น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทีต่ ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
X 100
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยต่อผูส้ ำเร็จการศึกษา
40

X5

หมายเหตุ : การนับการตีพิ มพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted)
กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
0.10
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.20
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
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ค่าน้ำหนัก

0.60
0.80

1.00

ระดับคุณภาพ
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็ น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความที่ตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

การส่งบทความเพื่ อพิ จารณาคั ดเลือ กให้ นำเสนอในการประชุม วิชาการต้ องส่งเป็น ฉบั บสมบู รณ์ (Full
paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ :
1. ผลงานวิจั ยที่มี ชื่อ นัก ศึก ษาและอาจารย์ ร่วมกั นและนับ ในตั วบ่ งชี้นี้ แล้ ว สามารถนำไปนับ ในตัวบ่ งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา ไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ประเด็นที่ต้องใช้ในการประเมินระดับบัณฑิตศึกษา
- การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิต
แนวทางในการประเมิน
การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
[ปริ ญ ญาโท] กำหนดเวลาให้ ค ำปรึ ก ษาการเรี ย นในวิ ช าของอาจารย์ ผู้ ส อนและการให้ ค ำปรึ ก ษาการทำ
1
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
แนวทางในการประเมิน
1

ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา
[ปริญญาโท] นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1 [ปริญญาโท] เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความซับซ้อน มีจุดเน้น
[ปริญญาโท] การควบคุมกำกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความ
2
ต้องการของสังคม
[ปริญญาโท] หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้อง
3
กับระดับของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นที่ต้องใช้ในการประเมินระดับบัณฑิตศึกษา
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับ
สาขวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้อง หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กำกับ ติ ดตามในการทำวิทยานิ พนธ์และการค้ นคว้าอิสระ และการตีพิ มพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

1
2

การวางระบบผู้สอน
[ปริญญาโท] หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอมีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลา
ในการให้คำปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา
[ปริญญาโท] การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่
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3
4

การวางระบบผู้สอน
เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการทำ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา
[ปริญญาโท] มีการควบคุมกำกับจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สกอ. กำหนด
[ปริญ ญาโท] มีการกำกั บให้ อาจารย์ พิเศษที่ม าทำหน้ าที่อาจารย์ที่ ปรึกษามีก ารผลิ ตผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง

กระบวนการเรียนการสอน
[ปริญญาโท] การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะ การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะ
1
การสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
[ปริญญาโท] มีระบบกำกับการทำงานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความสำคัญกับ
2
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์
[ปริญญาโท] มีระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้
3
นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
4 [ปริญญาโท] หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา
[ปริญญาโท] มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อย
5
หนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา
6 [ปริญญาโท] มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก
[ปริญญาโท] มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม
7
ฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
[ปริญ ญาโท] มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปั ญ หาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญ หาของ
8
วารสารที่ไม่มีคุณภาพ
[ปริญญาโท] การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทำข้อเสนอโครงการที่
9
มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน
[ปริญญาโท] การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professor ที่มาช่วย
10
สอน หรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ประเด็นที่ต้องใช้ในการประเมินระดับบัณฑิตศึกษา
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

1
2

การประเมินผู้เรียน
[ปริญญาโท] การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบ
ป้องกันชัดเจน
[ปริญญาโท] ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ได้
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3

การประเมินผู้เรียน
[ปริญ ญาโท] วิ ท ยานิ พ นธ์ที่ มี คุ ณ ภาพระดั บ ดี ม าก มี ป ระเด็ น วิจั ย ที่ ส ะท้ อนความคิ ด ริเริ่ม ร่วมสมั ย มีก าร
ออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ.
ตัวบ่งชี้ 6.1 ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้

1
2
3
4

การประเมินผู้เรียน
[ปริญญาโท] การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดำเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและกำหนดความ
คาดหวังสูงกว่าข้อกำหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกำหนดที่พึงมี
ของหลักสูตรปริญญาตรี
[ปริญญาโท] มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทำวิจัย
[ปริญญาโท] มีห้องทำงานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย
[ปริญญาโท] มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย
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คณะผู้จัดทำ
ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์
นายนพดล บุญเดช
นายสมประสงค์ ยุนกระโทก
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นักวิชาการประกันคุณภาพ
นักวิชาการประกันคุณภาพ
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