
 

 
 
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 

 

ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) 

 

 
 

 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 





คํานํา 

 
 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีการพัฒนาระบบและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายใต้กรอบแนว
ทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ที่พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินผลลัพธ์และกระบวยกานที่เป็นระบบ ภายใต้การดําเนินการตามพันธกิจของสถาบัน เพ่ือ
ควบคุมคุณภาพ ติดตามตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานการอุดมศึกษา และภาพรวมของสถาบัน เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อสังคมและสาธารณชน 
 สถาบันหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา นี้
จะเป็นแนวทางในการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพตามาตรฐานที่กําหนด และสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาอย่างย่ังยืน 
 
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 





 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สถาบันดนตรกัีลยาณิวัฒนา  ระดับหลักสูตร 

 

ก 

สารบัญ 
 

  หน้า 
บทที่ 1 ข้อกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  1 

 1.1 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1 
 1.2 กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 2 
 1.3 แผนงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 3 
 1.4 รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 4 
 1.5 การเตรียมการรับตรวจ 4 
 1.6 สรุปความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้และขั้นตอนการดําเนินงานในระดับหลักสูตร 6 
   

บทที่ 2  นิยายศัพท ์ 7 

   

บทที่ 3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  15 

 
 

 

บทที่ 4 องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  17 

 องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  19 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
20 

  ตัวบ่งชี้ ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

21 

 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  23 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 24 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ี 26 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  28 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 29 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 32 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 35 

 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 37 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 38 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 41 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 47 

 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  48 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 49 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 52 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 57 



 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สถาบันดนตรกัีลยาณิวัฒนา  ระดับหลักสูตร 

 

ข 

สารบัญ (ต่อ) 
 
  หน้า 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 60 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  63 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 64 
 ภาคผนวก 66 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้ํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

67 

 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ 

70 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

72 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 75 
 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 78 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 80 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 87 
 คณะผูจั้ดทํา 97 



บทที่ 1 

ข้อกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ระดับหลักสูตร 
 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามที่
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด คณะกรรมการประกันคุณภาพได้จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
 

1.1 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
 

1) กรอบระยะเวลาการทํางาน ในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 โดย 

 
 
 
 

2) ในรอบการดําเนินการประจําปี จะมีการตรวจประเมินผลการดําเนินงานภายใน เพ่ือดูแล กํากับ 
ติดตามผลการดําเนินงานเป็นระยะ โดยแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี ้

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) 

ผู้รับการตรวจประเมิน 
กําหนดการส่ง 

รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
กําหนดการประเมินผล 

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 ดังนี ้
ให้รับการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอยู่ใน ระดับดี โดยเลือกกรรมการประเมินฯ 

จากบัญชีรายชื่อผู้ประเมินฯ ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการ

รอบการตรวจประเมินประจําป ี

1 ส.ค. 2561 – 31 ก.ค. 2562 1 ส.ค. 2562 – 30 พ.ย. 2562 

รอบการดําเนินการประจําป ี
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อุดมศึกษา (สกอ.) หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 

 

1.2 กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
  

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กําหนดให้ทุกหลักสูตรต้องได้รับการประเมินซึ่งมีกระกระบวนการ ดังนี้ 
1) ทุกหลักสูตรรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานประกอบการประเมินฯ เม่ือสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษาของปี

การศึกษาที่ประเมิน (ภาคต้น และภาคปลาย ตั้งแต่ 1 สิงหาคม ของปีการศึกษาที่ประเมิน ถึง 31 กรกฎาคม ในปีถัดไป) 
2) เม่ือสิ้นภาคปลาย ให้ทุกหลักสูตรรายงานผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 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 

 ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

 ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ
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) คณะกรรมการประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ไปยังประธาน
หลักสูตร และคณบดี ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการตรวจประเมินฯ เพ่ือรวบรวมผลการประเมินฯ ของทุกหลักสูตร ใช้
เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะต่อไป 
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1.3 แผนงานการประเมนิคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้กําหนดแผนงานการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ส
.ค

. 

ก
.ย

. 

ต
.ค

. 

พ
.ย

. 

ธ
.ค

. 

ม
.ค

. 

ก
.พ

. 

ม
ี.ค

. 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

ม
ิ.ย

. 

ก
.ค

. 

ส
.ค

. 

ก
.ย

. 

ต
.ค

. 

พ
.ย

. 

1. หลักสูตรเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาคต้นปี
การศึกษา 
2. หลักสูตรวางแผนและปรับปรุงแผนดําเนินการ 

                

3. หลักสูตรเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาค
ปลายปีการศึกษา 

                

4. เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินจากบัญชีรายชื่อผู้
ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
หรือของ สกอ. อย่างน้อยหลักสูตรละ 3 คน เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
ภายในเดือนเมษายน 

                

5. หลักสูตรเก็บข้อมูลจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาภาคฤดู
ร้อน 

                

6. ทุกหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตร (มคอ.7) ให้ครบถ้วน เสร็จสิ้น
ภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อเตรียมรับการประเมิน 
7. ทุกหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ 
CHE QA Online ของ สกอ. 

                

8. ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE 
QA Online  
9. คณะกรรมการฯ ส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับ
หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ไปยังประธานหลักสูตร และคณบดี 
ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการตรวจประเมินฯ 

                

10. หลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมนิ 
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ และนํา
ผลการประเมินไปใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี
ต่อไป 

                

11. คณะรวบรวมผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตรของทุก
หลักสูตร เพื่อทําแผนพัฒนาปรับปรุงในภาพรวม ระดับ
หลักสูตรของคณะ และส่งให้คณะกรรมการการศึกษา 
สทม. 
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1.4 รูปแบบการประเมนิคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
 

1) ประเมินภาพรวมการดําเนินการ มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ 
- เน้นที่วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (อยู่ใน มคอ.2) 
- ให้คะแนนในประเด็นที่สําคัญ ๆ ต่อหลักสูตร 
- ไม่จับผิดเรื่องเล็ก ๆ  น้อย ๆ  

2) พิชญพิจารณ์ (Peer Review) 
  - เน้นการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตรเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงได้เอง 
  - เชื่อม่ันในข้อมูลที่รายงาน 
  - ไม่เน้นการค้นหาเอกสารหลักฐาน 
 

1.5 การเตรียมการรับตรวจ 
 

1) แหล่งข้อมูลสําหรับดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://bit.ly/2OGbtmq (2-โอ-จี-บี-ที-เอ็ม-คิว) 

2) สําหรับหน่วยงานผู้รับตรวจทุกระดับ ในการตรวจประเมิน กํากับ ติดตามในข้อ 2 จําเป็นจะต้องส่ง
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 

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ตามข้อมูลในตาราง ดังต่อไปนี ้
ครั้งที ่ ผลการดําเนินงาน ระดับหลักสูตร 

1 ≥ ร้อยละ 30 - รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตา่งๆ 
 -- ผลการประเมินปีที่ผ่านมา/การเตรียมการปรับปรุงหรือพัฒนา 
 -- ความคงอยู่ของ อ.ประจําหลักสูตร / อาจารย์ประจํา 
 -- ความคงอยู่ของ นศ. 
 -- ความขาดแคลน/ความต้องการบุคลากร 
 -- งบประมาณ -- อัตราส่วนของอาจารย์ : นักศึกษา 
 -- ความพึงพอใจและข้อร้องเรียน 
  --- ของอาจารย์    --- ของนกัศึกษา 
 -- สิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรทางการเรียนรู้ 
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ครั้งที ่ ผลการดําเนินงาน ระดับหลักสูตร 
- แผนการดําเนินการด้านต่างๆ 
 -- แผนการรับนักศึกษา 
 -- แผนพัฒนาบุคลากร 
  --- ตําแหน่งวิชา --- คุณวุฒิการศึกษา  
  --- ผลงานวิชาการ --- บุคลากรสายสนับสนุนในสังกัด 
 -- แผนการจัดการเรียนการสอน 
 -- แผนบริหารความเสี่ยงระดับหลักสูตร 
- รายงานการประชุม   
- สัญญาจ้างงาน อ.ประจําหลกัสูตร 
- การแต่งตั้ง อ.ประจําหลกัสูตร   
- มคอ.3 4 5 และ 6 
- กระบวนการและเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
- ผลการดาํเนินการในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ในภาคการศึกษา
ต้น (เทอม 1) 
- สรุปกิจกรรมโครงการต่างๆ 
- แผนปฏิบัติงานและโครงการพัฒนาด้านต่างๆ 

2 ≥ ร้อยละ 60 - ผลการดาํเนินการในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ในภาคการศึกษา
ปลาย (เทอม 2) 
- ความคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
- ความคงอยู่ของนักศึกษา 
- ความพึงพอใจและข้อร้องเรียน 
 -- ของอาจารย์ -- ของนักศึกษา 
- กระบวนการและเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
- รายงานการประชุม 
- มคอ.3 4 5 และ 6 
- สรุปกิจกรรมโครงการต่างๆ 

3 ≥ ร้อยละ 90 - ผลการดาํเนินการในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ในภาคการศึกษา
ฤดูร้อน 
- ความคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
- ความคงอยู่ของนักศึกษา 
- กระบวนการและเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
- สรุปกิจกรรมโครงการต่างๆ   
- Improvement Plan 
- รายงาน SAR ระดับหลกัสูตร (มคอ.7) 
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1.6 สรุปความสัมพันธ์ของตัวบ่งช้ีและข้ันตอนการดําเนินงานในระดับหลักสูตร 
 

 
 



บทที่ 2 

นิยามศัพท ์

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ 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 เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ทํางาน 

 การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การกําหนดความรู้หลักที่จําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การนําประสบการณ์จากการทํางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุม

ความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจัดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากย่ิงขึ้น 
 โดยที่การดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่
ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit 
Knowledge)ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วนอ่ืน ๆ ของ
ร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทําร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทําโดยคนคน
เดียว 
 

การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับสถาบัน หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่
ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
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การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ 
และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทําได้ดีกว่าเพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพ่ือมุ่ง
ความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร 
การปฏิบัติการผลลัพธ์ และการวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สําคัญของสถาบัน (organization – wide goal) 
การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของ
แต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืน 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไปแสดงใน
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 

**บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นําเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ 
ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจน
สรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และ
คุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียนงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) 
ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม 
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (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 อาจจําเป็นต้องแสดงจํานวนข้อมูลมากกว่านี้เพ่ือยืนยันแนวโน้ม 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
ทุนวิจัย หรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสาร
หลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียน
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)หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบัน โดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งต้องมีการกําหนดตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ 
โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปี 
 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และ
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่
สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน หรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการ
ระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืน ๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของ
การดําเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 

แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่
จะต้องดําเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ 
รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 
 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลาย
สาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้
ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์
เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้
เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น หรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 
 ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์ + แพทย์ศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์ + เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนานโน (วิศวกรรม+วิทยาศาสตร์+เคมี) 



 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สถาบันดนตรกัีลยาณิวัฒนา  ระดับหลักสูตร 

 

11 

 ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ การศึกษาเพ่ือพัฒนา 
 (ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 
เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 
 

พิชญพิจารณ์  (Peer review) หมายถึง การตรวจเย่ียมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีความรู้  ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเยนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้าง เพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทรายโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่ง
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 
 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึงสาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่
สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม ISCED 
2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เม่ือ 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) 
 

หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง 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 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดย
การปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็น
มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนด และสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการ
แสดงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เม่ือมีข้อสงสัย
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการ
ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์ 
โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่
จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 

อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีตําแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
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อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและวิจัย และปฏิบัติหน้าที่
เต็ม เวลาจามภาระงานที่ รับผิดชอบในหลักสู ตรที่ เปิดสอน (มิ ใช่ เต็ม เวลาตามเวลาทํ าการ) (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
อาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจําหลักสูตร ระดับปริญญาโทและ
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
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอ ต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ตามแบบฟอร์ม สมอ. 08 ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ให้พิจารณาว่า  
 - คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ตามการแบ่งสาขาวิชาของ 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 การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ พัฒนาหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
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 
ภายในระดับหลักสูตร จะหมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 



บทที่ 3 

เกณฑ์การประเมนิคณุภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร 

  
การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในระดับหลักสูตร 

ดําเนินการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมนิ

 

ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 
 

ผ่านองค์ประกอบที� � 

ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเปน็คะแนนเฉลี่ย
ของตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 
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คะแนนรวมเฉลี่ย  = 
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี ้  

13  
 

ซึ่งการแปรผลจะเป็นการอธิบายว่า 
 

คะแนนระดับหลักสูตร  = 0 หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร  = 0.01 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังนี้  
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01 – 3.00 ปานกลาง 

3.01 – 4.00 ดี 

4.01 – 5.00 ดีมาก 
  

 แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาถึง
ระดับการพัฒนาของหลักสูตร โดยการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาของปัจจัยนําเข้ากระบวนการ และ
ผลลัพธ์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ 
คะแนน

ผ่าน 
จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อท

ุกต
ัวบ

่งช
ี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -

 6
 2 - - 2.1,2.2   

3 3 3.1,3.2,3.3 - -   

4 3 4.1,4.2,4.3 - -   

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 -   

6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      
 

หมายเหตุ  ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 – 6 
 

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
1. 1. 

2. 2. 



บทที่ 4 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร 
 

 ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การดําเนินงานและ
การบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสําคัญที่สุด โดยมีกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 

องค์ประกอบใน
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ี 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล 
การดําเนินงานในประเด็นทีเ่ก่ียวข้อง 

1.การกํากับ
มาตรฐาน 

1 .1  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 ปรญิญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 ปรญิญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย) 

2 .2  การได้ งานทํ าหรือผล 
งานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 

3. นิสิต 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

- การควบคุม การดูแล การใหคํ้าปรึกษาวิชาการ และแนะแนว
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒ นา
อาจารย์ 

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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องค์ประกอบใน
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ี 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล 
การดําเนินงานในประเด็นทีเ่ก่ียวข้อง 

5. หลักสูตรการ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหนา้ใน
ศาสตร์สาขานั้น ๆ  

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

- การพิจารณากําหนดผู้สอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ 
มคอ.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
- การตรวจสอบ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การกํากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

5 .4  ผ ล ก าร ดํ า เนิ น ง า น
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐาน คุณ วุฒิ ร ะดั บ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักสําคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา แห่งชาติ โดย
คํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดย ได้จัดทํามาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา ได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้
ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรอง วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดําเนินการ
หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2558 เป็นหลักในการ
พัฒนาหลักสูตรและดําเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว  
 ในการควบคุมกํากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ 
2558 ตามที่ได้ประกาศใช้ในขณะนั้น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เม่ือ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 
รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการ จัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้ เม่ือ พ.ศ. 2548 ในระดับ
ปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 3 ข้อ สําหรับหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เม่ือ 
พ.ศ. 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับปริญญาตร ี หมายเหตุ 

1 . จํ า น ว น
อ า จ า ร ย์ 
ป ร ะ จํ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คน
และเป็นอาจารย์
ประจําเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจําหลักสู ตร
ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549 กําหนดว่า 

 อาจารย์ประจําสามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุ
วิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว 

 อาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 
หลักสูตร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 หลักสูตร 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2557 กําหนดว่า 

 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ กําหนดให้ต้องมีอาจารย์
ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของ
หลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนววิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 

 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับปริญญาตร ี หมายเหตุ 

2 . คุ ณ ส ม บั ติ
ข อ ง อ า จ า ร ย์
ประจําหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน 
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 

 

11. การปรับปรุง
ห ลั ก สู ต รต าม
รอบระยะเวลาที่
กําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ีจะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตร
ใช้งานในปีที่ 6  

 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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ตัวบ่งช้ี ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฎิบัติการ 
1 . จํ าน ว น อ า จ าร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เท ียบ เท ่า  หรือดํารงตําแหน ่ง 
ท างวิ ช าก าร ไม่ ต่ํ าก ว่ าผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ 
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 
1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

คุณวุฒิ ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 2 ใน 5 คน 
ต้องมีประสบการณ์ ในด้านการปฏิบัติการ 

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ไม่จํากัดจํานวนและประจําได้มากว่าหนึ่งหลักสูตร 

4. คุณสมบัติอาจารย์ 
ผู้สอน 

 อาจารย์ประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 

 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

10. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ป ี

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 

 
ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผานเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือ

ว่าหลักฐานไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็นศูนย์) 
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หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งช้ี 

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 มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือการ
ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสํานึก และความรับผิดชอบ ในฐานะพลเมือง
และพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาในฐานะที่
เป็นหน่วยงานในการกํากับและส่งเสริม การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดทํามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้น
เป้าหมาย การจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกัน คุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละ
คุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมา
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงาน
ทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สําเร็จ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพ
บัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี 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 : 
- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า 

หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบ ที่ผ่านมา
ใช้ประกอบการประเมิน 

- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต อาจไม่ถึง

ร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่ เป็นนักศึกษาชาวไทย
เป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจาก
นักศึกษาไทยจํานวน 10 คนเป็นฐานที่ 100 % 

 
ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนดใน มคอ.2 อย่างไร และนําไปสู่การพิจารณาปรับปรุงผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
อย่างไร 
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หลักฐานที่ควรต้องมี 
 1. ทะเบียนบัณฑิต 

2. รายงานการประชุม (อนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา) 
3. แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 

 4. รายงานสรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
 5. รายงานการวิเคราะห์ผลจากการประเมินเพ่ือนํามาใช้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ี
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และนานาชาติในสาขา
นั้น ๆ ที่ได้งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
สําเร็จการศึกษาเอเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทํา
นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจําเพ่ือเลี้ยงชีพ
ตนเองได้ การคํานวณร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คํานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา ที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณน้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 

 

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
X 100 

 

 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด  
 

การคํานวณค่าร้อยละนี้ไม่นําบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

X 5 
 

100  
 

หมายเหตุ : 
- จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  
- กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา  
- สําหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมี
ผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว 

 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE  
3.2(a) สถาบันมีการติดตามกระบวนการพัฒนาและความสําเร็จของนักศึกษาในหลักสูตรอย่างไร 
3.2(b) สถาบันมีกลไกในการจําแนกอย่างไร (ก่อนการเรียนรู้และการศึกษาภายนอก) 
3.2(c) หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและการได้งานของนักศึกษาภายหลังสําเร็จ

การศึกษา และมีการนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้อย่างไร 
3.2(d) บัณฑิตประสบความสําเร็จในการทํางานหรือการประกอบอาชีพในสังคมดนตรีระดับนานาชาติที่มี

การแข่งขันสูงหรือไม่ 
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ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การกําหนดผลการเรียนรู้ และการกําหนดรายวิชา มีความสัมพันธ์กับอัตราการ

ได้งานทําของบัณฑิตของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และการผลิตผลงานวิจัยของบัณฑิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
อย่างไร 

 

หลักฐานที่ควรต้องมี 
 1. แบบรายงานการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
 2. สรุปรายงานการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
 3. รายงานการวิเคราะห์ผลการติดตามภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิตเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 4. ทะเบียนบัณฑิต 
 5. รายงานการประชุม (อนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา) 
 6. รายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 
 ความสําเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่ง คือนักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้
มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตาม
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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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แต่ละ
หลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเป็นต้องมีการกําหนดคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
คัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดใน
หลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มี
ความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิตความมุ่งม่ันที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ 
เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
 

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการ หรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - การรับนักศึกษา 
 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
0 - ไม่มีระบบ 

- ไม่มีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก  

2 - มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ 

3 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

แนวทางในการประเมิน 
 

การรับนักศึกษา 

1 
การกําหนดเป้าหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ 
อาจารย์ประจําที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 

2 

เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน และ 
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การ 
เรียนรู้ที่กําหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พ้ืนฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ) 
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การรับนักศึกษา 

3 
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก 
มีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน 

4 
นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ที่
หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ที่จําเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี
ความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 
ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา แบบมี
เง่ือนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบ ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ําเพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสําเร็จการศึกษา 

6 
การกําหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ การรับเข้า
ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติพ้ืนฐานที่
นําไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 
กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู ้ด้วยตนเอง 
(พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
3.1(a) หลักสูตรมีเกณฑ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมในการรับนักศึกษา 
3.1(b) ข้อกําหนดในการรับเข้าสามารถประเมินศักยภาพ (ในเชิงศิลปะ เทคนิค วิชาการและวิธีการสอน) 

ของผู้สมัครว่าจะสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
การเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในหลักสูตรได้แก้ปัญหาในการรับนักศึกษาที่ระบุใน มคอ.2 อย่างไร 

และเชื่อมโยงกับพ้ืนฐานที่จําเป็นในการเรียนรายวิชาในหลักสูตรอย่างไร 
 

หลักฐานที่ควรต้องม ี
1. รายงานการทบทวนและการวิเคราะห์ผลเพ่ือจัดทําแผนการรับนักศึกษา 
2. แผนการรับนักศึกษา  
3. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร 
5. รายงานการประชุม (จัดทําแผนการรับนักศึกษา/การสอบคัดเลือก/การรับสมัคร) 
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ 
7. ประกาศผลการคัดเลือก (ข้อเขยีน/สัมภาษณ์) 
8. รายงานผลการรับนักศึกษา 
9. รายงานการประเมินและปรับปรุง ระบบ กลไก กระบวนการ/ขั้นตอน การรับนักศึกษา 
10. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในกระบวนการรับนักศึกษา 
11. รายงานการทบทวนและการวิเคราะห์ผลเพ่ือจัดทําแผนการเตรียมความพร้อม 
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12. แผนการเตรียมความพร้อม 
13. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
14. รายงานการประชุม (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 
15. รายงานผลการดําเนินการ 
16. รายงานการประเมินและปรับปรุง ระบบ กลไก กระบวนการ/ขั้นตอน การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
17. รายงานติดตามผลสัมฤทธ์ิ หลังจากลงเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ใช้เตรียมความพร้อมก่อน

การศึกษา 
18. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแกนักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้แก่นักศึกษา เพ่ือให้ มี
ความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย 
ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสํานึก
สาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้คําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญา
ตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถ
สําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดรวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักศึกษา  การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - การควบคุม การดูแล การให้คําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข และมีทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
0 - ไม่มีระบบ 

- ไม่มีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก  

2 - มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ 

3 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

แนวทางในการประเมิน 
 

การควบคุมดูแลการให้คําปรกึษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

1 
การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกํากับให้จํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
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การควบคุมดูแลการให้คําปรกึษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
3 การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 

4 
การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพ่ือการพัฒนา 
นักศึกษา (ผลการเรียนลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) 

5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

6 
การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือ
สําเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

8 
สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม 

9 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา 

10 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

11 
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดม่ันผูกพันกับความเป็นพลเมือง 
(civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

12 
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT literacy, 
scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

13 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 

14 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจํากัด 

15 
หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้ได ้
สาระความรู้ทักษะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

16 
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 และได้พัฒนาให้บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงกับการทํางานในสาย
วิชาชีพอย่างไร 
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หลักฐานที่ควรต้องม ี
1. คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 
3. รายงานการประชุม (เกี่ยวกับการทํางานของอาจารย์ที่ปรึกษา) 
4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
5. รายงานการประเมินและปรับปรุง ระบบ กลไก กระบวนการ/ขั้นตอน 
6. รายงานการทบทวนและการวิเคราะห์ผลเพ่ือจัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษา 
7. แผนกิจกรรมนักศึกษา  
8. รายงานการประชุม (กิจกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 12 ) 
9. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
10. รายงานการประเมินและปรับปรุง ระบบ กลไก กระบวนการ/ขั้นตอน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี 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 
 

จํานวนสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   จํานวนทีล่าออกและคัด
ช่ือออกสะสมจนถึงสิน้
ปีการศึกษา 2558   

2556 2557 2558 

2553  X    

2554   X   

2555    X  
 

อัตราการสําเร็จการศึกษา = 
 

X 100 
 

  
 

อัตราการคงอยู่ = 
 -  

X 100 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
0 - ไม่มีการายงานผลการดําเนินงาน 

1 - มีการรายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง 

2 - มีการายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัวบ่งชี ้

3 - มีแนวโน้มผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง 

4 - มีแนวโน้มผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

5 - มีผลการดําเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดําเนินงานที่โดดเด่น
อย่างแท้จริง 

 
แนวทางในการประเมิน 
 

1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 

 
ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

1. หากอัตราการคงอยู่และ/หรืออัตราการสําเร็จการศึกษาต่ํากว่าที่ควรจะเป็น มีสาเหตุมาจากปัจจัย
อะไรบ้าง และนําไปสู่การปรับปรุง การบริหาร และการพัฒนาหลักสูตรอย่างไร 
 2. ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาตามตัวบ่งชี ้3.3 นําไปสู่การรับนักศึกษา การเตรียม
ความพร้อม และ/หรือ การพัฒนานักศึกษาอย่างไร 
 
หลักฐานที่ควรต้องม ี

1. รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มและผลของความคงอยู่ (นักศึกษา) 
2. รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มและผลของการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

3. รายงานการประชุม 
4. รายงานผลการแก้ปัญหาตามขอ้เรียกร้อง 
5. รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มและผลการประเมินความพึงพอใจในการแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องของ

นักศึกษา 

6. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ในประเด็นต่างๆ ข้างต้น 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์
  

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์
ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ 
ผู้บริหารต้องมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์เป็นการดําเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมย่ิงขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้อัตรากําลัง
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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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกําหนดเกณฑ์

คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของ
หลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหาร
อาจารย์  โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาวเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุน
งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 - ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําให้หลักสูตรมีอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษา และ
ตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถาของอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุง 

- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก  

2 - มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ 

3 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

แนวทางในการประเมิน 

ระบบการรบัอาจารย ์
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2 
การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มี 
อยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทํางานตาม 
ความชํานาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระบบการรบัอาจารย ์

3 
อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจํานวนที่ไม่ต่ํากว่า 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย ์

4 
สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ ตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

5 
ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลัง 
ด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร โดย
การมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ) 

6 

สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่ กับ
สถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงานแผนบริหารหลักสูตร ควรประกอบด้วยแผนอัตรากําลังแผนการ 
สรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหน่งทดแทน กรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุอ่ืนๆ 
ตามบริบท 

7 
ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกําหนด สถาบันต้องมีวิธีการ 
บริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนข้อจํากัดอย่างเป็นระบบ 

8 
มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์
สมดุล กับภาระงาน เพ่ือให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9 การกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างชัดเจน 

10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

11 ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

12 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 

13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 

14 ระบบการยกย่องและธํารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์
15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

16 
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือ
ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

17 การควบคุม กํากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 

19 
การส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจํานวนอาจารย์ที่มีการทําวิจัย เพ่ือ
พัฒนา การเรียนการสอน) 

20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนําผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

21 
อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ ในสาขา/
หลักสูตร 
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ระบบการรบัอาจารย ์

22 
บัณฑิตศึกษา ให้ความสําคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากําลังคน ใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย 
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) หลักสูตรมีการดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าจะมีจํานวนคณาจารย์ที่มีประสบการณ์

เพียงพอ ครอบคลุมปริมาณและความหลากหลายของศาสตร์ 
4.2(b) องค์ประกอบของคณาจารย์สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการทางวิชาชีพใหม่ ๆ และการ

เปลี่ยนแปลงของหลักสูตรอย่างไร 
4.2(c) นโยบายในการสรรหาบุคลากรส่งเสริมให้มีการพัฒนาภายในสถาบันอย่างไร 
 

หลักฐานที่ควรต้องม ี
1. แผนความต้องการ/ความขาดแคลนบุคลากร 
2. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ 
4. ประกาศผลการคัดเลือก (ข้อเขียน/สัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ) 
5. แผนบริหารคณะวิชา 
6. แผนบริหารหลักสูตร 
7. แผนพัฒนาบุคลากร 
8. รายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ 
9. รายงานผลการพัฒนาตนเองรายบุคคล 
10. สรุปรายงานผลการพัฒนาตนเอง (ภาพรวมของบุคลากรในหลักสูตร) 
11. รายงานการประชุม (เรื่อง การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร/การบริหารอาจารย์/การ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
12. รายงานการประเมินและปรับปรุง ระบบ กลไก กระบวนการ/ขั้นตอน (การรับและแต่งตั้งอาจารย์

ประจําหลักสูตร/การบริหารอาจารย์/การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
 



 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สถาบันดนตรกัีลยาณิวัฒนา  ระดับหลักสูตร 

 

41 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทําให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ
เพียงพอ โดยทําให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทาง
วิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและลุ่ม
ลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้น ๆ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 หลักสูตรปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 

สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

 

 จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตรทั้งหมด  
 

 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุมิปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ 
 คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น 
ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 



 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สถาบันดนตรกัีลยาณิวัฒนา  ระดับหลักสูตร 

 

42 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 หลักสูตรปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้น 
 

สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

 

 จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตรทั้งหมด  
 

 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้
มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธาบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงาน
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 

 จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตรทั้งหมด 
 

 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์ระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรม
หรือเทียบเท่าขึ้นไป เช่น ระดับจังหวัด หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติ เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
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ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 
- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรา้งสรรค์ ดังน้ี 
 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ

0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาต ิ
 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่สําคัญและ
เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญา
เอกจึงมีความสําคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้น ๆ  
 บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ หรือ Review Article ของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทําวิจัย มีผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการ
อ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการนําไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ ๆ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น 
จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นผู้
ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ  
 การคํานวณตัวบ่งชี้ ให้เปรียบเทียบจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป 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  

 จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตร  
 

 2. แปลงค่าที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

X 5 อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 ถ้าอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จํานวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล TCI 
และ Scopus ในปี พ.ศ. 2554 – 2558 (ค.ศ. 2011 – 2015) : ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
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 
 - ในจํานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง และมี
บทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

ดังนั้น อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

= 
จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 

= 
8+2 

= 
10 

= 2.0 
จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตรทั้งหมด 5 5 
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นํามาคํานวณคะแนน = 
2.0 

X 5 = 4.0 คะแนน 
2.5 

 

ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
1. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรเกี่ยวข้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้

ของหลักสูตรอย่างไรและนําไปสู่การพิจารณาพัฒนาอาจารย์อย่างไร 
 
หลักฐานที่ควรต้องม ี
 1. ตัวเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (5 บท) 
 2. เอกสารประกอบสําหรับแสดงการดําเนินการสําหรับไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
  - หนังสือเชิญ/ประชาสัมพันธ์ 
  - หนังสือตอบรับการนําเสนอผลงาน 
  - บทความวิจัย/บทความวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์) 
  - เอกสารการเบิกจ่าย เพ่ือการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
  - Proceeding 
 3. หนังสือรับรองการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 4. หนังสือรับรอง ผลงานวิชาการรับใช้สังคม เอกสาร หนังสือ หรืองานแปล ที่ได้ผ่านการพิจารณาประเมิน
เพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 5. หนังสือรับรองการรับรางวัล/หนังสือรับรองการร่วมเผยแพร่และแสดงผลงาน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี ผลการประกันคุณภาพ ต้องนําไปสู่การมีอัตรากําลังอาจารย์ที่มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตร 

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ต่อไปนี้ 
 - การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 - ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีการายงานผลการดําเนินงาน 

1 - มีการรายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง 

2 - มีการายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัวบ่งชี ้

3 - มีแนวโน้มผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง 

4 - มีแนวโน้มผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

5 - มีผลการดําเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดําเนินงานที่โดดเด่น
อย่างแท้จริง 

 

ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 1. การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรมีผลต่อการบริหารและพัฒนาหลักสูตรอย่างไร และผลจากการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรนําไปสู่การปรับปรุงระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
การปริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างไร 
 
หลักฐานที่ควรต้องม ี
 1. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร (ด้านระบบการรับอาจารย์ ด้านระบบการ
บริหารอาจารย์ และด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
 2. สรุปรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มและผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในประเด็นต่างๆ 
 3. รายงานการทบทวนและวิเคราะห์อัตราความคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

4. รายงานการประชุม 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

 แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 
3 ด้านที่สําคัญ คือ  
 (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร   
 (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน   
 (3) การประเมินผู้เรียน  
 ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย  
 (1) หลักสูตร  
 (2) การเรียนการสอน  
 (3) การประเมินผู้เรียน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ตัวบ่งชี้ในการ
ประเมินต้องให้ความสําคัญกับกําหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้น
นิสิตเป็นสําคัญและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 



 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สถาบันดนตรกัีลยาณิวัฒนา  ระดับหลักสูตร 

 

49 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการ
ออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชา
ต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับ และวิชาเลือก ที่เน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ โดยสนองความต้องการของ
นักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะ
ด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  

 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําให้หลกัสตูรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของ
ประเทศ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
0 - ไม่มีระบบ 

- ไม่มีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก  

2 - มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ 

3 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

แนวทางในการประเมิน 
 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1 
หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ผ่าน
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน 

3 
หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการ ของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
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สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

4 
คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วน ใน
สิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมี การ
สังเคราะห์การเรียนรู้ 

5 
เนื้อหาที่กําหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ําซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับ 
การศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนดในรายวิชาและหลักสูตร 

7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถ้วน 

8 การเปิดรายวิชามีลําดับก่อนหลังที่เหมาะสมเอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 

9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาสําเร็จได้ทันตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

11 
การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการ
ควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็น มาตรฐานเดียวกนั 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

12 
การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษา
ทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการดํารงชีวิต 

13 
หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระ ที่กําหนดใน
รายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

 
แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 

1(a) เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของหลักสูตรคืออะไร 
1(b) หลักสูตรมีหลักการและเหตุผลอย่างไร และอัตลักษณ์ของหลักสูตรมีลักษณะอย่างไร (มีความ

สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน และ/หรือบริบทของท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ) 
1(c) องค์ประกอบและปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาความสามารถในการรับและประวัติผลงาน 
1(d) หลักสูตรมีเป้าหมายอย่างไร เป้าหมายของหลักสูตรถูกกําหนดและอยู่บนพ้ืนฐานวิธีคิดอย่างไร 
1(e) หลักสูตรถูกพัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1(f) หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติอะไร และข้อมูลดังกล่าวถูกใช้ในการสนับสนุนการดําเนินงาน

ของหลักสูตรอย่างไร 
1(g) การเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมกันเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจหรือวิสัยทัศน์ของสถาบันอย่างไร 
2.1(a) หลักสูตรสะท้อนพันธกิจและเป้าหมายของสถาบันอย่างไร 
2.2(a) หลักสูตรมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในระดับนานาชาติของสถาบันอย่างไร 
2.2(e) นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรในระดับนานาชาติเม่ือสําเร็จการศึกษาหรือไม่ 

 
ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

อะไรที่แสดงว่าหลักสูตรทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 
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หลักฐานที่ควรต้องมี 
1. รายงานการประชุม 
2. รายงานการพัฒนา/ปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร 
3. สมอ.08 (หากมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในหลักสูตร) 
4. รายงานการประเมินและปรับปรุง ระบบ กลไก กระบวนการ/ขั้นตอน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่
มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการ
พัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับ
การกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่
เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษาให้นักศึกษาได้รับ
โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระต้องสามารถให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อ
จนถึงการทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจน
สําเร็จการศึกษา 
กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่กําหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  คุณธรรม
จริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทาง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีส่วนร่วม 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 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
0 - ไม่มีระบบ 

- ไม่มีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก  

2 - มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ 

3 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

แนวทางในการประเมิน 
 

การวางระบบผู้สอน 

1 
ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (คํานึงถึง 
สาขาวิชา ประสบการณ์ทํางาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

2 
หลักสูตรกําหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชํานาญหลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสได้รับ การ
พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตรนักศึกษา ควร
ได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

3 
มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา 
กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 
การกํากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา แจก
นักศึกษา และมีการกํากับให้ดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5 
นักศึกษาที่ เรียนในและนอกสถาบัน หรือ ระบบปกติ/ระบบทางไกลต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่ มี
คุณสมบัติ ที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียม
กัน 

6 
หากมีการกําหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คําแนะนํา และการปรับปรุงพัฒนา ให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

กระบวนการเรียนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 

13 
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้น ทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ 
ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

14 
การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พ้ืนฐานที่จําเป็นต้องมีก่อนเข้า 
โปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

15 
การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้/การ
ทํางาน/ การประกอบอาชีพ 
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กระบวนการเรียนการสอน 

16 
การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร การพูด 
ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 

17 
การเตรียมความพร้อมด้านการทํางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทํา/การเผยแพร ่
ผลงาน) 

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน 

19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น online learning 

21 
การส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจํานวนอาจารย์ที่มีการทําวิจัย เพ่ือ
พัฒนา การเรียนการสอน) 

22 
มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนําผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ
อาจารย์ 

23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

24 การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

25 
การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อ การเรียนรู้
ของนักศึกษา 

26 
การนํากระบวนการวิจัย มาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา การสอดแทรกศิลปะ 
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

27 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี) 

28 ระบบการกํากับติดตามความก้าวหน้าในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

30 
มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
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 
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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) หลักสูตรมีการดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าระบบการสื่อสารมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
6.2(a) โครงสร้างการจัดการของหลักสูตรมีลักษณะอย่างไร และมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างของสถาบันอย่างไร 
6.2(b) หลักสูตรมีกระบวนการในการตัดสินใจอย่างไร 
6.2(c) ความรับผิดชอบของคณะผู้ดําเนินงานหลักสูตรมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน 
6.2(d) สถาบันมีตัวแทนบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอในโครงสร้างการบริหารและการตัดสินใจของสถาบัน 
6.2(e) หลักสูตรมีหลักฐานอะไรที่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างการบริหารและกระบวนการตัดสินใจของ

หลักสูตรมีประสิทธิภาพ 
7(a) หลักสูตรมีนโยบายการประกันคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างไร หลักสูตรมี

ความถี่ในการตรวจสอบในการดําเนินการอย่างไร 
7(b) การประกันคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาได้รับการติดตามและตรวจสอบอย่างไรใน

ระดับสถาบัน 
7(c) กระบวนการประกันคุณภาพและการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีส่งผลหรืออิทธิพลต่อกันอย่างไร 
7(d) บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ตัวแทนของวิชาชีพทางด้านดนตรี และผู้เชี่ยวชาญด้านการประกัน

คุณภาพมีส่วนร่วมในการกระบวนการประกันคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างไร และข้อมูล
ย้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกนํามาใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตรอย่างไร 

7(e) กระบวนการดังกล่าวถูกใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจอย่างไร 
7(f) นักศึกษาและบุคลากรได้รับแจ้งหากข้อมูลย้อนกลับนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
7(g) ภาพรวมวัฒนธรรมคุณภาพของหลักสูตรมีลักษณะอย่างไร 
8.1(a) หลักสูตรมีส่วนร่วมในการอภิปรายสาธารณะที่ เกี่ยวข้องกับนโยบายทางวัฒนธรรม ศิลปะ 

การศึกษา และหรือประเด็นปัญหาอ่ืน 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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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การะประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูล
สารสนเทศที่ เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและนําไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทําให้นักศึกษาสามารถ
ประเมินตนเองเป็น และมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ 
จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่
จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการ
แรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การ
ประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มี
การใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ทําให้
นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับ
ความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสําคัญกบั
การวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย 

  
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อย

ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 

 ในการประเมินเพ่ือให้ทรายว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เช่ือถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุง 

- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก  

2 - มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ 

3 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
แนวทางในการประเมิน 
 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1 การกําหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

2 น้ําหนักขององค์ประกอบในการประเมิน สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนาฯลฯ) 

3 
การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบ
ปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ) 

4 การกํากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 

5 

การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ ์
ข้อสอบปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัด
ความรู้ และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการ
ทํางาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

7 
การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (กําหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดสินเกรดชัดเจนสอดคล้องกับ ที่
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
วิธีการประเมินอย่างไรเพ่ือพิจารณาปัญหา อาทิ ความเที่ยงตรงและความเป็นธรรม 
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2.3(a1) มาตรฐานและกระบวนการในการประเมินเข้าถึงได้ง่าย และมีความชัดเจนทั้งกับผู้สอนและ
นักศึกษาหรือไม่ 

2.3(b) ระบบการแบ่งกลุ่มคะแนนที่ใช้ในการสอบและประเมินผลมีลักษณะอย่างไร 
2.3(c) นักศึกษาได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์และเวลาที่เพียงพอ สําหรับทุกรูปแบบของการประเมิน 
 

ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 1. ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ เครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ และการทวนสอบผลการ
ประเมิน เป็นอย่างไร 

2. การจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 มีผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
อย่างไร  

 

หลักฐานที่ควรต้องมี 
1. รายงานการประชุม (เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ/การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา/การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร) 

2. รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
3. รายงานการประเมินและปรับปรุง ระบบ กลไก กระบวนการ/ขั้นตอน (เรื่อง การประเมินผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา/
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร ) 

4. มคอ.5 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่ตรวจประเมิน 
5. มคอ.6 ในรายวิชาฝึกประสบการณ์และภาคสนามทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่ตรวจประเมิน 
6. มคอ.7 ของหลักสูตร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 
7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดําเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตร
จะเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานประจําปีในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละ ค่าคะแนน 

ร้อยละของผลการดําเนินงาน 
ตามจํานวนตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน 

ที่ระบุไว้ในแต่ละป ี

< 80.00 0.00 

80.00 3.50 
80.01-89.99 4.00 
90.00-94.99 4.50 
95.00-99.99 4.75 

100.00 5.00 
 

หมายเหตุ : 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้กําหนดแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ิมเติมไว้ ดังนี้ 

ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ 
ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้า
มี) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษาสามารถ ดําเนินการจัดทําระบบเก็บ
ข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อ
รายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดทํา 
มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็น เพียง
แนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิได้เอง ซึ่ง
แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และ รายงานคุณภาพของ
หลักสูตรประจําปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบัน อุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอ
ปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใด มีความประสงค์กําหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็
สามารถกระทําได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้นําเสนอ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 
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ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
1. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุใน มคอ.2  

a. ข้อ 7 มีความเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ 5.2 และ 5.3 อย่างไร 
b. ข้อ 9 การพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของ

ศาสตร์ของหลักสูตรอย่างไร และ 
c. ข้อ 11 ความคิดเห็นของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ นําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

อย่างไร 

เปรียบเทียบ Key Performance Indicators กับตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร 

ข้อ Key Performance Indicators ตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร 

1 

อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

ทุกตัวบ่งช้ี (1.1 – 6.1) ต้องผ่านกระบวนการ รวมรวบ 
วิเคราะห์ สรุปผล จัดทําเป็นรายงาน ผ่านการประชุมทั้ง
ระดับ หลักสูตร คณะ และสถาบัน 

2 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
3.1 การรบันักศึกษา 
- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตร ี
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3 

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การกําหนดผู้สอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้  
(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทาํนุบํารุง
ศิลปะและวฒันธรรม 

4 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

5 
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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ข้อ Key Performance Indicators ตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร 

6 

มีการทวนสอบผลสัมฤท ธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

7 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหนา้ใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 

8 
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

9 
อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

10 
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

11 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

12 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

2.1 คุณ ภาพบัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐาน คุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 
 
หลักฐานที่ควรต้องมี 

1. รายงานการประชุม 
2. รายงานผลการดําเนินการด้านต่างๆ ที่อยู่ในตัวบ่งชี้อ่ืนๆ 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
  
 ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทําวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wi-Fi และอ่ืน ๆ รวมทั้งการบํารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
 องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะพิจารณาได้จาก 
 ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี 
และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่ งพิมพ์  วารสารฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้  สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
ทันสมัย โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ 

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะต่อการจัดการเรียนการสอน 
 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุง 

- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก  

2 - มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ 

3 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

แนวทางในการประเมิน 
 

ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู ้
1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 

2 
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากร การเรียนรู ้
วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 
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ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู ้
3 การจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานร่วมกัน 

4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

5 
สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพอาจารย์และนักศึกษาสามารถ 
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) สถาบันมีแผนการเงินระยะยาวเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าหลักสูตรจะดําเนินการจัดการเรียนการสอน

ได้อย่างต่อเนื่อง 
5.3(a) หลักสูตรมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ (ด้านเทคนิค การจัดการ เทคโนโลยี

สารสนเทศ บุคลากรสายสนับสนุน และอ่ืน ๆ) เพ่ือสนับสนุนการสอน การเรียนรู้ และกิจกรรมทางศิลปะ 
5.3(b) หลักสูตรมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
8.3(a) ทรัพยากรและระบบการจัดส่งที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเป็นอย่างไร 
8.3(b) หลักสูตรมีการดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ (นักศึกษา 

ผู้ชม ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีในระดับอ่ืน ๆ มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร 
8.3(c) หลักสูตรมีกลไกในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างไร 
8.3(d) หลักสูตรมีการดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าความถูกต้องของข้อมูลจะเป็นมาตรฐาน

ของการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อพิจารณาประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 หลักสูตรมีการระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นและมีความสําคัญต่อการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผล
ให้เกิดผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรอย่างชัดเจนและครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร 
 
หลักฐานที่ควรต้องม ี

1. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
3. รายงานการทบทวนและวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
4. รายงานการประชุม 
5. รายงานการประเมินและปรับปรุง ระบบ กลไก กระบวนการ/ขั้นตอน



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  ระดับหลักสูตร 
 

67 

หนา้ ๒๔ 

เล่ม  ๑๒๖  ตอนพิเศษ  ๓๒  ง   ราชกิจจานุเบกษา  ๒๗  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๒ 
 

ประกาศ ก.พ.อ. 

เรื�อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้าํรงตาํแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.พ.อ. จึงกาํหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการเพื�อให้ผูด้าํรง
ตาํแหน่งวิชาการติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการและพฒันาองคค์วามรู้อยา่งเหมาะสมต่อการดาํรง

ตาํแหน่ง โดยใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษานาํไปออกขอ้บงัคบัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน ดงัต่อไปนี"  
ขอ้ ๑ ขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ� งดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์ตอ้งมีภาระงาน

ทั"งหมดไม่นอ้ยกวา่สามสิบห้าหน่วยชั�วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ โดยมีภาระงานสอนขั"น
ตํ�าไม่น้อยกว่าร้อยละสี� สิบห้าของภาระงานทั" งหมด ส่วนภาระงานที� เหลือให้เป็นอาํนาจของสภา
สถาบนัอุดมศึกษาในการพิจารณากาํหนดสดัส่วนของภาระงานดา้นอื�น ๆ 

ในกรณีที�เป็นการสอนระบบทวิภาค อย่างน้อยตอ้งมีภาระงานสอนขั"นตํ�าไม่น้อยกว่าสอง
รายวิชา รายวิชาละสามหน่วยกิต 

ในกรณีที�เป็นการสอนรายวิชาที�มีผูส้อนร่วมกันหลายคน หรือสอนมากกว่าสองรายวิชา

ภาระงานสอนตอ้งไม่นอ้ยกว่าภาระงานสอนตามวรรคสอง วิธีการคาํนวณภาระงานสอนตามวรรคนี"
ใหเ้ป็นไปตามสภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 

ในกรณีที�มีเหตุอนัสมควรสภาสถาบนัอุดมศึกษาอาจกาํหนดภาระงานสอนและภาระงานอื�น
น้อยกว่าที�กาํหนดในสองวรรคก่อนก็ได ้โดยให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษา

หรือแต่ละสาขาวิชา 

ขอ้ ๒ ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ซึ� งดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยอ์ย่าง

นอ้ยตอ้งมีภาระงานดงัต่อไปนี"  
(๑) ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานภาระงานขั"นตํ�าในฐานะอาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษา

ตามที�สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 

(๒) มีภาระงานที�ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ดงัต่อไปนี"  
(ก) งานวิจยัที�ไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑที์� ก.พ.อ. กาํหนด ปีละหนึ�งรายการ หรือ 
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หนา้ ๒๕ 

เล่ม  ๑๒๖  ตอนพิเศษ  ๓๒  ง   ราชกิจจานุเบกษา  ๒๗  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๒ 
 

(ข) ตาํรา หรือหนังสือที�ไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที� ก.พ.อ. กาํหนด ปีละหนึ� ง
รายการ หรือ 

(ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื�นที� เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปีละหนึ� ง
รายการ หรือ 

(ง) บทความทางวิชาการ ปีละสองรายการ 

ขอ้ ๓ ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ซึ� งดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยอ์ยา่งนอ้ย
ตอ้งมีภาระงานดงัต่อไปนี"  

(๑) ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานภาระงานขั"นตํ�าในฐานะอาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษา

ตามที�สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 

(๒) มีภาระงานที�ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ดงัต่อไปนี"  
(ก) งานวิจยั ที�ไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑที์� ก.พ.อ. กาํหนด ปีละสองรายการ หรือ 

(ข) ตาํรา หรือหนังสือที�ไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที� ก.พ.อ. กาํหนด ปีละสอง

รายการ หรือ 

(ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื�นที� เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปีละสอง

รายการ 

ขอ้ ๔ ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ซึ�งดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์อยา่งนอ้ยตอ้ง

มีภาระงานดงัต่อไปนี"  
(๑) ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานภาระงานขั"นตํ�าในฐานะอาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษา

ตามที�สภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 

(๒) มีภาระงานที�ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ดงัต่อไปนี"  
(ก) งานวิจยัที�ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ ตามเกณฑที์� ก.พ.อ. กาํหนดปี

ละหนึ�งรายการ หรือ 

(ข) ตาํรา หรือหนังสือที�ไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที� ก.พ.อ. กาํหนด ปีละสอง

รายการ หรือ 

(ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื�นที� เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปีละหนึ� ง
รายการ 

ในกรณีที�สาขาวิชาใดไม่มีวารสารระดบันานาชาติเผยแพร่ผลงานใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษา 
ประกาศกาํหนดวารสารทางวิชาการเพื�อการเผยแพร่ 
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หนา้ ๒๖ 

เล่ม  ๑๒๖  ตอนพิเศษ  ๓๒  ง   ราชกิจจานุเบกษา  ๒๗  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๒ 
 

ขอ้ ๕ ผลงานทางวิชาการตามขอ้ ๒ ขอ้ ๓ และขอ้ ๔ แต่ละรายการอาจเป็นผลงานของผู ้

ดาํรงตาํแหน่งวิชาการแต่ผูเ้ดียว หรือเป็นผลงานร่วมกบัผูอื้�นตามสัดส่วนที�เหมาะสม โดยให้สภา

สถาบนัอุดมศึกษาเป็นผูก้าํหนดใหเ้หมาะสมกบัสภาพของผลงานและสาขาวิชา 

ขอ้ ๖ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๒ ขอ้ ๓ และขอ้ ๔ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที� 
ก.พ.อ. กาํหนด ในเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. เรื�อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตั"งบุคคล
ให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาประกาศรายชื�อวารสารทางวิชาการโดยพิจารณาจากวารสารที� มี
กระบวนการกลั�นกรองโดยผูท้รงคุณวุฒิ (peer review) ก่อนเผยแพร่ และเป็นวารสารที�ได้รับการ
ยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบ 

ขอ้ ๗ ในกรณีที�มีเหตุอนัสมควร สภาสถาบนัอุดมศึกษาอาจลดหรือยกเวน้ภาระงานให้แก่ผู ้

ดาํรงตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหาร และอาจกาํหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ฯ ที�แตกต่างไปจากที�
กาํหนดไวข้า้งตน้กไ็ด ้

ขอ้ ๘ ให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาดาํเนินการออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการกาํหนดภาระงานทาง

วิชาการของผูด้าํรงตาํแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยก์าํหนด

หลกัเกณฑ์ในการกาํหนดภาระงานทางวิชาการของผูด้าํรงตาํแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารยร์อง

ศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์โดยคาํนึงถึงมาตรฐานที�กาํหนดไวใ้นประกาศ ก.พ.อ. นี"  ทั"งนี"  ให้สภา

สถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัสาขาวิชาและค่าเฉลี�ยของผลงานทางวิชาการทุกประเภท 

ขอ้ ๙ ให้ใช้มาตรฐานภาระงานทางวิชาการตามประกาศนี" บังคบัแก่มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั มหาวิทยาลยันครพนม และมหาวิทยาลยั

นราธิวาสราชนครินทร์ ตั" งแต่วนัที� ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป และให้สภาสถาบันอุดมศึกษา

ดงักล่าว ดาํเนินการออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการกาํหนดภาระงานทางวิชาการของผูด้าํรงตาํแหน่งอาจารย์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัที� ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

 

ประกาศ ณ วนัที� ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ศรีเมือง  เจริญศิริ 

   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

  ประธาน ก.พ.อ. 
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
  ด้วยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๐ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้กําหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบในการ
พิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี กกอ. กําหนด 
สําหรับตําแหน่งท่ีเสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี กกอ. กําหนด 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ กกอ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการท้ังท่ีเป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑ ให้ใช้ระเบียบน้ีนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามระเบียบน้ี ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนใช้วารสารทางวิชาการท่ีมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบน้ี 
  ข้อ ๓ ในกรณี วารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตามีข้อ ๒ ให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

(๑) มีกําหนดการเผยแพร่ท่ีแน่นอนชัดเจน และสม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ 
(๒) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานท่ีตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสารและ

สาขาวิชาของบทความท่ีจะรับตีพิมพ์ 
(๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
(๔) มีหลักฐานท่ีตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ี

พิจารณาคุณภาพบทความท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
วารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานท่ีจัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 
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(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ี
ตรงหรือเกี่ยวเน่ืองกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 

(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความท่ีมีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานท้ัง
ภายในและภายนอก กรณีท่ีบทความมีผู้นิพนธ์ร่วมท่ีเป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 

(๗) มีบทคัดย่อของบทความท่ีเป็นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีท่ี
บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อท่ีเป็นภาษาอังกฤษด้วย 

(๘) มีการตีพิมพ์บทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันใน
ทุกบทความ ได้แก่ ชื่อและท่ีอยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง 

ข้อ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตาม
หลักเกณฑ์ ข้อ ๓ แล้ว ให้จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐ 
วัน นับแต่วันท่ีออกประกาศ 

ข้อ ๕ เพ่ือให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นท่ียอมรับตามข้อ 
๒ จึงกําหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี 
นับตั้งแต่วันท่ีระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กกอ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓ 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
   

     (รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) 
       ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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หน้า ๑๔ 
เล่ม  ๑๓๐  ตอนพิเศษ  ๑๒๗  ง   ราชกิจจานุเบกษา  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

ประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ด้วยประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดหลักเกณฑ์ของ
ผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด สําหรับตําแหน่งท่ีเสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.อ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการท้ังท่ีเป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ สําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  ๑  ประกาศ  ก.พ.อ.  น้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็น
ต้นไป 

ข้อ  ๒  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศน้ี ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสาร
ทางวิชาการท่ีมีรายชื่ออยู่ ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ  ๓  ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

(๑)  มีกําหนดการเผยแพร่ท่ีแน่นอนชัดเจน และสม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ 
(๒)  มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานท่ีตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และ

สาขาวิชาของบทความท่ีจะรับตีพิมพ์ 
(๓)  มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
(๔)  มีหลักฐานท่ีตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ี

พิจารณาคุณภาพบทความท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
วารสารโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานท่ีจัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 

หน้า ๑๕ 
เล่ม  ๑๓๐  ตอนพิเศษ  ๑๒๗  ง   ราชกิจจานุเบกษา  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

(๕)  บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีตรงหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 
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 (๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความท่ีมีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอก กรณีท่ีบทความมีผู้นิพนธ์ร่วมท่ีเป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้
ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 

(๗) มีบทคัดย่อของบทความท่ีเป็นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีท่ีบทความ
ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องมีบทคัดย่อท่ีเป็นภาษาอังกฤษด้วย 

(๘) มีการตีพิมพ์บทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุก
บทความ ได้แก่ ชื่อและท่ีอยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง 

ข้อ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓ 
แล้วให้จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ี
ออกประกาศ 

ข้อ ๕ เพ่ือให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นท่ียอมรับตามข้อ ๒ จึง
กําหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปีนับตั้งแต่
วันท่ีประกาศ ก.พ.อ. น้ีมีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ก.พ.อ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓ 
  
 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 จาตุรนต์ ฉายแสง 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ประธาน ก.พ.อ. 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

 วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ.กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปน้ี 
 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  กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงชื่อฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป 
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หน้า ๑๙ 
เล่ม  ๑๓๕  ตอนพิเศษ  ๑๙๙  ง   ราชกิจจานุเบกษา  ๑๗ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานการอดุมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มี
คุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้นํา รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบทสากล โดยมุ่งหวัง
ให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวติ สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่
การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการข้างต้นโดยมีการ
กํากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบันโดยเน้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสามารถตรวจสอบได้ ท้ังน้ี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสําคัญ คือการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2561 เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 จึงออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ี เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561” 

ข้อ 2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันท่ี 7 

สิงหาคม 2549 
ข้อ 4 มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน ๕ ด้าน ดังน้ี 
(1) มาตรฐานท่ี ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
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(๑.๑) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้าง
สัมมาอาชีพความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบ่ัน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(๑.๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความสามารถใน
การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน
สังคม และประเทศ 

(๑.๓) เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้
คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่าง
ยั่งยืนท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

(2) มาตรฐานท่ี ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยท่ีเป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการ
วิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส 
มูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

(3) มาตรฐานท่ี ๓ ด้านการบริการวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน โดยมีการบริหารจัดการท่ีประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการ
วิชาการนาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

(4) มาตรฐานท่ี ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
สถาบันอุดมศึกษามกีารจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การ

สืบสานการสรางความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมท้ังของ
ไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการ
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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(5) มาตรฐานท่ี ๕ ด้านการบริหารจัดการ 
(๕.๑) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน

แบบบูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการท่ี
หลากหลายของประเทศ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม 
สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

(๕ .๒ ) สถาบันอุดมศึกษามีการบ ริหารงานตามพันธกิจและวิสัย ทัศน์ของ
สถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมกีารบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
คํานึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น
คล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการ
กํากับให้การจัดการศึกษาและการดาเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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เล่ม  ๑๓๕  ตอนท่ี  ๑๑  ก   ราชกิจจานุเบกษา  ๒๓ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ 
\ 

   
กฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๗ 

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว ้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงน้ี 

“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการ
ควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้าง
ความเช่ือม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษาน้ันสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแล 

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว้
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี 
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เพ่ือให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหน่ึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าท่ีในการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะนําสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ข้อ ๔ เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ ๓ แล้วให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ท่ีต้องการให้
มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งน้ันให้แก่สํานักงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

ให้สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะ
ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน ๆ เพ่ือให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง สํานักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรอง
จากสํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาน้ันติดตามผลการดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี 

 
 ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หนา้ ๗ 

เล่ม  ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙  ก   ราชกิจจานุเบกษา  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
\ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื�อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
โดยที�เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีที�ใชใ้นปัจจุบนัให้

มีความเหมาะสมยิ�งขึ"น เพื�อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื�อเป็นส่วนหนึ�ง
ของเกณฑก์ารรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพื�อใหก้ารบริหารงานดา้นวิชาการดาํเนิน
ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ฉะนั"น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร 

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ออกประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื�อง “เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” ดงัต่อไปนี"  
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี"  เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘” 

๒. ให้ใชป้ระกาศกระทรวงนี"สาํหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที�จะเปิดใหม่
และหลกัสูตรเก่าที�จะปรับปรุงใหม่ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใ้ชบ้งัคบัตั"งแต่วนั
ถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

๓. ใหย้กเลิก 

๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เรื�อง “เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๔๒” ลงวนัที� ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เรื�อง “เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ 

ระดบัตน้ พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวนัที� ๔ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓.๓ ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เรื�อง “เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์

ระดบัวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวนัที� ๔ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓.๔ ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เรื�อง “เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์

ระดบัวิชาชีพ (ต่อเนื�อง ๒ ปี) พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวนัที� ๔ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔. ปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร มุ่งให้มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบนัอุดมศึกษาและ 
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หนา้ ๘ 

เล่ม  ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙  ก   ราชกิจจานุเบกษา  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
\ 

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั" น ๆ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั" ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์และสงัเคราะห์อยา่งเป็นระบบ หมั�นแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และสามารถติดต่อสื�อสารกบั
ผูอื้�นไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั"งใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม 

๕. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค

การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบนัอุดมศึกษาที�
เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กาํหนดระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บั

การศึกษาภาคปกติ 

สถาบนัอุดมศึกษาที�จดัการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถื้อแนวทาง ดงันี"  
ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ สปัดาห์ 

ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ สปัดาห์ 

สถาบนัอุดมศึกษาที�จดัการศึกษาระบบอื�น ให้แสดงรายละเอียดเกี�ยวกบัระบบการศึกษานั"น
รวมทั"งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกบัระบบทวิภาคไวใ้นหลกัสูตรใหช้ดัเจนดว้ย 

๖. การคิดหน่วยกิต 

๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที�ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 

ชั�วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบติั ที�ใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั�วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๖.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที�ใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่ ๔๕ ชั�วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๖.๔ การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายที�ใชเ้วลา
ทาํโครงงานหรือกิจกรรมนั"น ๆ ไม่นอ้ยกว่า ๔๕ ชั�วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วย

กิตระบบทวิภาค 
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หนา้ ๙ 

เล่ม  ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙  ก   ราชกิจจานุเบกษา  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
\ 

๗. จาํนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 

๗.๑ หลกัสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ ๑๒๐ หน่วย

กิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปี

การศึกษา สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ 

หน่วยกิต ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน ๑๕ ปี

การศึกษาสาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

๗.๓ หลกัสูตรปริญญาตรี (ไม่นอ้ยกว่า ๖ ปี) ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 

๑๘๐ หน่วยกิต ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน 

๑๘ ปีการศึกษา สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

๗.๔ หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื�อง) ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ 

หน่วยกิต ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปี

การศึกษา สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื�อง) จะตอ้งถือเป็นส่วนหนึ�งของหลกัสูตรปริญญาตรีและจะตอ้ง
สะท้อนปรัชญาและเนื" อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั" น ๆ โดยครบถว้นและให้ระบุคาํว่า 

“ต่อเนื�อง” ในวงเลบ็ต่อทา้ยชื�อหลกัสูตร 

ทั"งนี"  ใหน้บัเวลาศึกษาจากวนัที�เปิดภาคการศึกษาแรกที�รับเขา้ศึกษาในหลกัสูตรนั"น 

๘. โครงสร้างหลกัสูตร ประกอบดว้ยหมวดวิชาศึกษาทั�วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด

วิชาเลือกเสรี โดยมีสดัส่วนจาํนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดงันี"  
๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั�วไป หมายถึง วิชาที�มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อยา่ง

กวา้งขวางมีโลกทศัน์ที�กวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื้�น และสังคม เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถ

คิดอยา่งมีเหตุผลสามารถใชภ้าษาในการติดต่อสื�อสารความหมายไดดี้ มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่า

ของศิลปะและวฒันธรรมทั"งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนาํความรู้ไปใช้ในการ

ดาํเนินชีวิตและดาํรงตนอยูใ่นสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี 

สถาบนัอุดมศึกษาอาจจดัวิชาศึกษาทั�วไปในลกัษณะจาํแนกเป็นรายวิชาหรือลกัษณะบูรณา
การใด ๆ กไ็ด ้โดยผสมผสานเนื"อหาวิชาที�ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
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หนา้ ๑๐ 

เล่ม  ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙  ก   ราชกิจจานุเบกษา  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
\ 

ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ ในสดัส่วนที�เหมาะสม เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงคข์อง
วิชาศึกษาทั�วไป โดยใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ หน่วยกิต 

อนึ� ง การจดัวิชาศึกษาทั�วไปสําหรับหลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื�อง) อาจได้รับการยกเวน้

รายวิชาที�ไดศึ้กษามาแลว้ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั"นสูงหรือระดบัอนุปริญญา ทั"งนี"  จาํนวน

หน่วยกิตของรายวิชาที�ไดรั้บการยกเวน้ดงักล่าว เมื�อนบัรวมกบัรายวิชาที�จะศึกษาเพิ�มเติมในหลกัสูตร
ปริญญาตรี (ต่อเนื�อง) ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ หน่วยกิต 

๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดา้น วิชาพื"นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ ที�มุ่งหมายให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติังานได ้โดยให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวม 

ดงันี"  
๘.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชา

เฉพาะรวมไม่นอ้ยกวา่ ๘๔ หน่วยกิต 

๘.๒.๒ หลกัสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชา

เฉพาะรวมไม่นอ้ยกวา่ ๑๑๔ หน่วยกิต 

๘.๒.๓ หลกัสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจาํนวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่นอ้ยกวา่ ๑๔๔ หน่วยกิต 

๘.๒.๔ หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื�อง) ให้มีจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชา

เฉพาะรวมไม่นอ้ยกวา่ ๔๒ หน่วยกิต 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี�ยว 

วิชาเอกคู่หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได ้โดยวิชาเอกตอ้งมีจาํนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

และวิชาโทตอ้งมีจาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที�จดัหลกัสูตรแบบวิชาเอกคู่ตอ้ง
เพิ�มจาํนวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย

กวา่ ๑๕๐ หน่วยกิต 

๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที�มุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ ตามที�
ตนเองถนดัหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี

โดยใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ ๖ หน่วยกิต 

สถาบนัอุดมศึกษาอาจยกเวน้หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทั�วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหก้บันกัศึกษาที�มีความรู้ความสามารถที�สามารถวดั 
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มาตรฐานได ้ทั"งนี"  นักศึกษาตอ้งศึกษาให้ครบตามจาํนวนหน่วยกิตที�กาํหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรและเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาในระบบ

และแนวปฏิบติัที�ดีเกี�ยวกบัการเทียบโอน ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๙. จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ต้องมีอาจารยป์ระจาํหลักสูตรตลอดระยะเวลาที�จัด
การศึกษาตามหลกัสูตรนั"น ซึ� งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาที�เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน 

และในจาํนวนนั"นตอ้งเป็นผูมี้คุณวุฒิไม่ตํ�ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ�ากว่าผูช่้วยศาสตราจารย ์อยา่งน้อย ๒ คน ทั"งนี"  อาจารยป์ระจาํในแต่ละหลกัสูตรจะเป็น

อาจารยป์ระจาํเกินกวา่ ๑ หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้

๑๐. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

๑๐.๑ หลกัสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะตอ้งเป็นผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื� อง) จะต้องเป็นผู ้สําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั"นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดบัอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื� อง เกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๑. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒

หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และใหล้งทะเบียนเรียนได้

ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา และจะสาํเร็จ 

การศึกษาไดด้งันี"  
๑๑.๑ หลกัสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) สาํเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ

สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียน

ไม่เตม็เวลา 

๑๑.๒ หลกัสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) สําเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษา

ปกติสาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียน

เรียนไม่เตม็เวลา 
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๑๑.๓ หลกัสูตรปริญญาตรี (ไม่นอ้ยกว่า ๖ ปี) สาํเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน ๑๐ ภาค

การศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

๑๑.๔ หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื�อง) สาํเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษา

ปกติสาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียน

เรียนไม่เตม็เวลา 

สาํหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

หากสถาบนัอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจาํเป็น การลงทะเบียนเรียนที�มีจาํนวนหน่วยกิต 

แตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้งตน้ก็อาจทาํได ้แต่ทั"งนี" ตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา ทั"งนี"  ตอ้งเรียนใหค้รบตามจาํนวนหน่วยกิตตามที�ระบุไวใ้นหลกัสูตร 

๑๒. เกณฑก์ารวดัผลและการสาํเร็จการศึกษา ให้สถาบนัอุดมศึกษากาํหนดเกณฑก์ารวดัผล

เกณฑ์ขั"นตํ�าของแต่ละรายวิชา และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร โดยตอ้งเรียนครบตาม

จาํนวนหน่วยกิตที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉลี�ยไม่ตํ�ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ  

๔ ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือวา่เรียนจบหลกัสูตรปริญญาตรี 

สถาบันอุดมศึกษาที�ใช้ระบบการวดัผลและการสําเร็จการศึกษาที�แตกต่างจากนี" จะต้อง
กาํหนดใหมี้ค่าเทียบเคียงกนัได ้

๑๓. ชื�อปริญญา สถาบนัอุดมศึกษาที�มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา
และอกัษรยอ่สาํหรับสาขาวิชาไวแ้ลว้ ใหใ้ชชื้�อปริญญาตามที�กาํหนดในพระราชกฤษฎีกานั"นในกรณีที�
ปริญญาใดยงัมิไดก้าํหนดชื�อไวใ้นพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที�สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา และอกัษรย่อสําหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื�อปริญญาตาม
หลกัเกณฑก์ารกาํหนดชื�อปริญญา ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

๑๔. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร ให้ทุกหลกัสูตรกาํหนดระบบการประกนัคุณภาพ

ของหลกัสูตรใหช้ดัเจน ซึ�งอยา่งนอ้ยประกอบดว้ยประเดน็หลกั ๔ ประเดน็ คือ 

๑๔.๑ การบริหารหลกัสูตร 

๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑๔.๓ การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนาํนกัศึกษา 
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๑๔.๔ ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

๑๕. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการ

ปรับปรุงดชันีดา้นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อยา่งนอ้ยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมิน

เพื�อพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเนื�องทุก ๕ ปี 

๑๖. ในกรณีที�ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได ้หรือมีความจาํเป็นต้องปฏิบัติ

นอกเหนือจากที�กาํหนดไวใ้นประกาศนี"  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที�จะ

พิจารณาและใหถื้อคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั"นเป็นที�สุด 

 

 

 ประกาศ ณ วนัที� ๒๑ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 อดิศยั โพธารามิก 

 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
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\ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
โดยท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลา

หน่ึงแล้วจึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมกับพลวัตของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีมีลักษณะท่ี
แตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมท้ังบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘” 
ดังต่อไปน้ี 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘” 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงน้ีสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาท่ีจะเปิดใหม่และ
หลักสูตรเก่าท่ีจะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี” (ต่อเน่ือง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. ในประกาศกระทรวงน้ี 

“อาจารย์ประจํา” หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรน้ัน ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา สําหรับอาจารย์ประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเข้า
ใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาองักฤษได้ตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจํา 
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“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังน้ี สามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้น้ันมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหน้าท่ีในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหน่ึงหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน 

“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ

ชาติปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็น
สากลให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากําลังคนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นบุคคลท่ีมี
จิตสํานึกของความเป็นพลเมืองดีท่ีสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองบน
ฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพ่ือนําพาประเทศสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและ
ทัดเทียมมาตรฐานสากล 

ท้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือกํากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ลักษณะของความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิ
วัตน์ ท่ีมีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณท่ีกําหนด สามารถสร้างสรรค์งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม ท้ังในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น ๒ กลุ่ม ดังน้ี 

๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ท้ัง

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้
หลักสูตรปกติท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนไดศ้ึกษาบางรายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทําวิจัยท่ีลุ่มลึกทางวิชาการ 
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๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มี

ความรอบรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่าน
การฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นท่ีจัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ 
เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการปฏิบัติการอยู่แลว้ ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงข้ึน รวมท้ังได้รับการฝึก
ปฏิบัติข้ันสูงเพิ่มเติม 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ปริญญาตรีและจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้
ระบุคําว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายช่ือหลักสูตร 

๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็น
หลักสูตรสําหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการข้ันสูงโดยใช้หลักสูตรปกติท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว และทําวิจัยท่ีลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติข้ัน
สูงในหน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ 

หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดการศึกษาภาคฤดู
ร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทางดังนี้ 
ระบบไตรภาค 
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์  
โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๔ 

หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค 
ระบบจตุรภาค 
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 
โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ ๒ 

หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น

รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
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๗. การคิดหน่วยกิต 
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาทํา

โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 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 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ท้ังนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนั้น 

๙. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือก
เสรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 

๙.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ให้มีความ
รอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด 
ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ภาษาและกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
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อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาท่ี
ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา ท้ังนี้ จํานวนหน่วยกิตของ
รายวิชาท่ีได้ รับการยกเว้นดังกล่าว เม่ือนับรวมกับรายวิชาท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญา
ตรี(ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพท่ีมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ 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 โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามท่ีมาตรฐาน
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 ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจํานวน
หน่วยกิต ของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วย
กิต 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชา
ระดับ 
บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกติ  

๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ีตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้มี
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ ท่ีสามารถวัดมาตรฐานได้
ท้ังนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับ
การเทียบโอน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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๑๐. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 

๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน  

กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ 
คน 

กรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิ
ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์
กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจํา ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและ
ทํา หน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนก่อนท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘จะประกาศใช้ ให้
สามารถทําหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท
แต่ท้ังนี้ต้องมีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ท้ังนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญา
ตรี(ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย 

๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ท่ีเน้นทักษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
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กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
หากจําเป็น บุคลากรท่ีมาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ
แต่ต้องมีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๖ ปี 

๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ 
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน  

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้น
ทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานัน้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คน
ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากร
ของหน่วยงานท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ท้ังนี้ต้อง
ไม่เกิน ๒ คน 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
หากจําเป็น บุคลากรท่ีมาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ
แต่ต้องมีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๖ ปี 

กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอก
ละ ๓ คน และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคใน
ศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓ 

กรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิ
ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์
กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
ทําหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนก่อนท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้
สามารถทําหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

สํ าห รับ กรณี ร่วมผลิ ตห ลั ก สู ต รกั บ หน่ วย งาน อื่ น ท่ี ไ ม่ ใ ช่
สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็น บุคลากรท่ีมาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและ
ผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานใน
หน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
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ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท
แต่ท้ังนี้ต้องมีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ท้ังนี้อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์
ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น 
ๆ 

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็นผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๑๑ .๒  หลักสูตรป ริญญาตรี (ต่อ เนื่ อ ง) จะต้องเป็นผู้ สํ า เร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาท่ีตรง
กับสาขาวิชาท่ีจะเข้าศึกษา 

๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าท้ังทางวิชาการ 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 สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา 

๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา 

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 สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ 
หน่วยกิต 

หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนท่ีมี
จํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ท้ังนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 

๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์การวัดผล
เกณฑ์ข้ันต่ําของแต่ละรายวิชา และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบตามจํานวน
หน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในหลักสตูร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลีย่ไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างจากนี้ จะต้อง
กําหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 

๑๔. ช่ือปริญญา สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและ
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ช่ือปริญญาตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีท่ีปริญญา
ใดยังมิได้กําหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนดช่ือ
ปริญญา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรโดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ 

(๑) การกํากับมาตรฐาน 
(๒) บัณฑิต 
(๓) นักศึกษา 
(๔) อาจารย์ 
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
(๖) สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนําข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 
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หน้า 11 
เล่ม  ๑3๒ ตอนพิเศษ 295  ง   ราชกิจจานุเบกษา  13 พฤษภาคม ๒๕58 

\ 

๑๗. ในกรณี ท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในประกาศน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะ
พิจารณาและให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเป็นท่ีสุด 
 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสวุรรณ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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คณะผู้จัดทํา 
 

ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์  ที่ปรึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
นายนพดล บุญเดช   นักวิชาการประกันคุณภาพ  

นายสมประสงค์ ยุนกระโทก  นักวิชาการประกันคุณภาพ 

 

 

 


