ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสยาม
2562

(ฉบับปรับปรุง วันที่ 23 มิถุนายน 2563)

-1ส่วนที่ 1
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การดาเนินงาน
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสาคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ว่า
หลั ก สู ตรได้ด าเนิ น การเป็ น ไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหลั กสู ตรระดับ อุดมศึกษาและเกณฑ์ มาตรฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง โดยให้ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การก ากั บ มาตรฐาน บั ณ ฑิ ต นั ก ศึ ก ษา อาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิ นผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ
2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดาเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ซึ่ง สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กาหนดแนว
ทางการเผยแพร่หลั กสู ตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 นอกจากนี้ยังต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุ ดมศึกษา
พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ พ.ศ. 2561
3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เ ชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ตาแหน่ง
ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สาหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินใน
ลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคาถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมิน
เพื่อให้สามารถนาไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้กาหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับ
สาหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา
4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี
การดาเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับ มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
2561 ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมิน พร้อมข้อมูลพื้นฐาน
ให้กับส านักงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ
AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB
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เอกสารแก้ไข

(สาหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET (สาหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่
ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจาและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยสยามได้กาหนดกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยพิจารณา
จากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 มาตรฐานการศึกษา
ของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบและมีตัวบ่งชี้การประเมินแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี 14 ตัวบ่งชี้ และระดับบัณฑิต 13 ตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยนาเข้า
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) ดังนี้
ตัวบ่งชี้การประเมิน
องค์ประกอบในการประกัน จานวน
คุณภาพหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
Input
Process
Output
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2. บัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
3
ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.3
ระดับบัณฑิต
2
ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2
3. นักศึกษา
3
ตัวบ่งชี้ 3.1
ตัวบ่งชี้ 3.2
ตัวบ่งชี้ 3.3
4. อาจารย์
3
ตัวบ่งชี้ 4.2
ตัวบ่งชี้ 4.1
ตัวบ่งชี้ 4.3
5. หลักสูตร การเรียนการสอน 4
ตัวบ่งชี้ 5.1
ตัวบ่งชี้ 5.2, 5.3
ตัวบ่งชี้ 5.4
การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1
ตัวบ่งชี้ 6.1
รวมจานวนตัวบ่งชี้
ระดับปริญญาตรี 14
3
5
6
ระดับบัณฑิต 13
3
5
5
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-3องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบใน
ตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด โดย
สป.อว.
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
2.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สร้างหรือร่วมสร้างผลงาน
สร้างสรรค์/นวัตกรรมที่มีประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยงาน
2.2 ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ ส ร้ า งองค์ ค วามรู้ ห รื อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ในการพั ฒ นาการท างานหรื อ
แก้ปัญหาของหน่วยงาน ชุมชน ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
2.2 ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม สาหรับพัฒนาการทางานและ
แก้ปัญหาสังคม ประเทศชาติ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี
3. นักศึกษา
3.1 การรับและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และให้มีความ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและให้มีความ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านการสร้างผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่
สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
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-4องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพหลักสูตร

4. อาจารย์

ตัวบ่งชี้
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- อัตราการคงอยู่
- อัตราการสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดาเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
1) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
2) การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี /การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และให้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง / การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในด้านการสร้างผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่
สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
4) การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- จานวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ
การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
- การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรและการมีส่วนร่วมใน
การบริหารหลักสูตร
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-5องค์ประกอบใน
ตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน 5.1 การออกแบบ/การปรับปรุงหลักสูตร/สาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มี
การประเมินผู้เรียน
ความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของประเทศ
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- การพิจารณากาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ และการ
จัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่ มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุ ม หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ สาขาวิ ช าและสร้ า งองค์ ค วามรู้ หรื อ ใช้
ประโยชน์/สร้างมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
5.3 การประเมินผู้เรียน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและ
ผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
จุดเน้นของหลักสูตรตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพ (ถามี)
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
6. สิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย นการ 6.1 การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน
สอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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-6องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ห ลั ก ส าคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การพิ จ ารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
โดยได้จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พั ฒ นาด้ านวิ ช าการและวิ ช าชี พ รวมทั้ งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและยกระดั บ มาตรฐานในการจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.
2558 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะ
และมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดาเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2558 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดาเนินการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว
ในการควบคุมกากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูต รทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
และ 2558 ตามที่ได้ประกาศใช้ในขณะนั้น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และพ.ศ.
2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.
2548 ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 3 ข้อ และระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ 11 ข้อ
สาหรับหลักสูตรที่เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรีจะ
พิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ 10 ข้อ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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-7ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
เกณฑ์การประเมิน
ตรี
โท
เอก
หมายเหตุ
1. จานวนอาจารย์ประจา ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็น
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
บันทึกข้อความที่ ศธ0506(2)/ว569
หลักสูตร
อาจารย์ประจาเกินกว่า 1
อาจารย์ประจาเกินกว่า 1
อาจารย์ประจาเกินกว่า 1
ลว.18 เม.ย. 2549 กาหนดว่า
หลักสูตรไม่ได้และประจา
หลักสูตรไม่ได้ และประจา
หลักสูตรไม่ได้ และประจา
 อาจารย์ประจาสามารถเป็น
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด อาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็น
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
หลักสูตรพหุวิทยาการ
(Multidisciplinary)ได้อีก1หลักสูตร
โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจาอยู่แล้ว
 อาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรในระดับปริญญาเอก
หรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้
อีก 1 หลักสูตร
บันทึกข้อความที่ ศธ0506(4)/ว254
ลว.11 มี.ค. 2557 กาหนดว่า
 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาชีพ กาหนดให้ต้องมี
อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวนไม่
น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/
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ตรี

โท

เอก

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนอย่างน้อย 2 คน

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน

คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือดารง
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจานวน
อย่างน้อย 3 คน
1. อาจารย์ประจาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน

คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กันจานวนอย่างน้อย
3 คน
1. อาจารย์ประจาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ
กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิด
สอน

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ0504(4)/ว867 กาหนด
ว่า ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้จะยัง
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ตรี

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ
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โท
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน
และ
3. มีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

เอก
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน
และ
3. มีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

1. เป็นอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
2. มีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

1. เป็นอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
2. มีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
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หมายเหตุ
ไม่มีผลงานวิจัยหลังจากสาเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี
นับจากวันที่เริ่มสอน จะมีต้องมี
ผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์
ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกได้
การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุ
งานหรือลาออกจากราชการดังนี้
1. หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ กลับเข้ามาทางาน
แบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้ โดยใช้
ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
คือมีสัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนและมีการกาหนดภาระงาน
ไว้อย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าว

- 10 เกณฑ์การประเมิน

ตรี

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

โท

เอก

1. เป็นอาจารย์ประจาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
2. มีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ

1. เป็นอาจารย์ประจาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
2. มีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ
สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอนได้
2. “อาจารย์เกษียณอายุงาน”
สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนิสิต
สาเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการ
เกษียณอายุ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่ง
อาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสาย
วิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณา
ด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ

- 11 เกณฑ์การประเมิน

ตรี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

โท
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

เอก
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็น
บุคลากรประจาในสถาบันเท่านั้น ส่วน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็น
บุคลากรประจาในสถาบันหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็น
ที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น
เทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญา
เอก หรือไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง

- 12 เกณฑ์การประเมิน

ตรี

7. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

โท

เอก

1. อาจารย์ประจาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
2. มีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

1. อาจารย์ประจาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
2. มีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ
วิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
ในสาขาวิชาที่เปิดสอน
สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ
ไป โดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย

- 13 เกณฑ์การประเมิน
8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษา

ตรี

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

โท
(เฉพาะแผน ก เท่านั้น) ต้องเป็น
รายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการ
ประชุมทางวิชาการ
(proceedings) หรือวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 5
คน
การค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 15
คน
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2
ประเภท ให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 1
คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่
ค้นคว้าอิสระ 3 คน

เอก
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (peer review) ซึง่
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 5
คน

ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ
วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร สามารถทดแทนการตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้
โดยพิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 10
กาหนดว่า อาจารย์ประจา 1 คน ให้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน
หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มี
ศักยภาพพร้อมทีจ่ ะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มี
ศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้าน
ทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้ที่
ดาเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่าง
ต่อเนื่อง ในการผลิตผลงาน

- 14 เกณฑ์การประเมิน
ตรี
10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตร ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ตามรอบระยะเวลาที่
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
กาหนด
ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
หมายเหตุ สาหรับหลักสูตร 5
ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปี
ที่ 8)
รวม
เกณฑ์ 3 ข้อ

โท
เอก
หมายเหตุ
ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการ
5 ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน
5 ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน
พัฒนางานวิจัยอย่างสม่าเสมอ

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)

เกณฑ์ 11 ข้อ

เกณฑ์ 11 ข้อ

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

ปีการศึกษา 2562

- 15 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
เกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะหลักสูตร
ประเภทวิชาการ

1. จานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
2. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

3. คุณสมบัติ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
4. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน

ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้าน
การปฏิบัติการ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่จากัดจานวนและประจาได้มากว่าหนึ่งหลักสูตร
อาจารย์ประจา
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

ปีการศึกษา 2562

- 16 เกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะหลักสูตร
ประเภทวิชาการ

5.การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
รวม

ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ

อาจารย์พิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
- มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

เกณฑ์ 5 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

เกณฑ์ 5 ข้อ

ปีการศึกษา 2562

- 17 2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก
เกณฑ์การประเมิน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท

1. จานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
2. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
3. คุณสมบัติ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
4. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน

ปริญญาเอก

- ไม่น้อยกว่า 3 คน และ
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
- คุ ณ วุฒิ ร ะดั บ ปริญ ญาเอกหรือเที ยบเท่ า หรือขั้น ต่าปริญ ญาโทหรือ
เทียบเท่า ที่มตี าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
- คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ที่
มีตาแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่ - คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการสอนและมี ผ ลงานทางวิ ช าการอย่ า งน้ อ ย 1
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

ปีการศึกษา 2562

- 18 เกณฑ์การประเมิน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท

5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่
ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ
6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)

ปริญญาเอก

อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา - คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่าง
- มี ป ระสบการณ์ ท างานที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ วิช าที่ ส อนและมี ผ ลงานทาง น้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็น
- ทั้ งนี้ มี ชั่ ว โมงสอนไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 50 ของรายวิ ช า โดยมี อ าจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
- เป็ น อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรที่มี คุณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกหรือเที ยบเท่ า - เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ า หรือขั้นต่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ ปริญ ญาโท หรือ เที ย บเท่ าและด ารงต าแหน่ งทางวิ ช าการ ไม่ ต่ ากว่ า รอง
ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
อาจารย์ประจา
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิช านั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

ปีการศึกษา 2562

- 19 เกณฑ์การประเมิน

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ห รือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า
10 เรื่อง
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ กาหนดจะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจาหลักสูตร
และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน ประธานผู้ ส อบ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งไม่ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก หรื อ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ประจาหลักสูตร
- คุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

ปริญญาเอก
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
- หากไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ประสบการณ์ ต ามที่ ก าหนดจะต้ อ งมี ค วามรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สู งเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสั มพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจ้ง กกอ. ทราบ
อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ประกอบด้ ว ย อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
อาจารย์ประจาหลักสูตร
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
และดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ปีการศึกษา 2562

- 20 เกณฑ์การประเมิน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ห รือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า
10 เรื่อง
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กาหนดจะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ
8.การตีพิมพ์
แผน ก1
เผยแพร่ผลงานของ - ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
ผู้สาเร็จการศึกษา
คุณภาพตามประกาศของ กกอ.
แผน ก2
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่ น าเสนอได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการ
ประชุมทางวิชาการ (Proceeding)
แผน ข
- รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
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ปริญญาเอก
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
- หากไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ประสบการณ์ ต ามที่ ก าหนดจะต้ อ งมี ค วามรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจ้ง กกอ. ทราบ
แบบ 1
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง
แบบ 2
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศของ กกอ.
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
9. ภาระงาน
• วิทยานิพนธ์ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน
อาจารย์ที่ปรึกษา • การค้นคว้าอิสระ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน
วิทยานิพนธ์และ
- หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตาแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
การค้นคว้าอิสระใน
1 คนต่อนักศึกษา 10 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา
- หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
10. การปรับปรุง - ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
รวม
เกณฑ์ 10 ข้อ
เกณฑ์ 10 ข้อ
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กาหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์)
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
2. หนังสือนาที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนาส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
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เอกสารแก้ไข

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกาหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ เพื่ อ การด ารงชี วิต ในสั งคมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ มี ค วามส านึ ก และความ
รั บ ผิ ด ชอบในฐานะพลเมื อ งและพลโลก มี คุ ณ ลั ก ษณะตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ส านั ก งาน
ปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกากับและ
ส่งเสริมการดาเนิ นงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดทามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบั ณฑิต เช่น
เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตร กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึ กษาแห่ งชาติ เพื่ อมุ่ งเน้ น เป้าหมายการจั ด
การศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณ ภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณ วุฒิ แต่ล ะคุณวุฒิ และ
สื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เ ชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร
คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ในแต่ ล ะหลั ก สู ต รจะสะท้ อ นไปที่ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ โดยพิจ ารณาจากผลลั พธ์การเรียนรู้ การมีงานทา และคุณ ภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัว
บ่งชี้ ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ.2561
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ส ร้ า งหรื อ ร่ ว มสร้ า งผลงานสร้ า งสรรค์ /
นวัตกรรมที่มีประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่สร้าง
องค์ความรู้ห รือนาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒ นาการทางานหรือแก้ปัญหาของหน่วยงาน ชุมชน ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม สาหรับพัฒนาการทางานและแก้ปัญหาสังคม ประเทศชาติ ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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- 23 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2561
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม
ความเพียร มุ่งมั่น มานะบากบั่ น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณ ภาพ
บัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
ประกอบกับ มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ได้กาหนดผลลัพธ์ผู้เรียนให้ เป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาชีพ มีความสามารถในการทางาน แก้ปัญหา ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดทั้งเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความยึดมั่นและ
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง รู้คุณค่า และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดทั้งมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาและสร้างเสริมสันติสุขของสังคม
ตัวบ่ งชี้นี้ จ ะเป็ น การประเมิน คุณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ตในมุม มองของผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต ซึ่งครอบคลุ มคุณ ภาพ
บั ณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุด มศึก ษาแห่ งชาติ และคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ข้อมูลประกอบ
จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่ น้ อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรต้องมีแบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิตให้ครอบคลุมคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง
2) ด้านความรู้ ความใฝ่รู้ และความคิดสร้างสรรค์
3) ด้านปัญญา ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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- 24 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย เข้าถึงความรู้
ใหม่ ๆ
หมายเหตุ
- กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เนื่องจากไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
- กรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า
หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนาผลการดาเนินงานของหลักสูตรในรอบที่
ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน
- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- กรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่
ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษา
ชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คนให้ประเมินโดย
คิดจากนักศึกษาไทยจานวน 10 คนเป็นฐานที่ 100%

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

ปีการศึกษา 2562

เอกสารแก้ไข

- 25 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สร้างหรือร่วมสร้างผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่
มีประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ได้กาหนดผลลัพธ์ผู้เรียนให้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มี
ทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่ อพัฒ นาหรือแก้ไขปัญ หาสั งคม มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและ
เพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้สร้างหรือผลิตชิ้นงาน
ใหม่ หรื อต่อ ยอดชิ้น งานที่ มี ป ระโยชน์ สร้ างมู ล ค่ า เพิ่ มให้ ห น่ วยงาน โดยผ่ านการปฏิบั ติ งานจริงในสถาน
ประกอบการ การฝึกประสบการณ์หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ และ/หรือเป็นผู้ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
กับคณาจารย์หรือหน่วยงานต่าง ๆ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สร้างหรือร่วมสร้างผลงานสร้างสรรค์/
นวัตกรรมที่มีประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยงาน เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สร้างหรือร่วมสร้างผลงานสร้างสรรค์/
นวัตกรรมที่มีประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยงานต่อจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ตามสูตร
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สร้างหรือร่วมสร้างผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่มีประโยชน์หรือสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้หน่วยงาน
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทสี่ ร้างหรือร่วมสร้างผลงานสร้างสรรค์/
นวัตกรรมทีม่ ีประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิม่ ให้หน่วยงาน
60

X5

หมายเหตุ
- ผลงานของนักศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่สาเร็จในปีการศึกษาที่ประเมิน
- ผลงานของนักศึกษาให้นับเฉพาะผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่
ศึกษาและมีประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยงาน
- ในกรณีที่นักศึกษามีผลงานหลายชิ้น ให้นับเพียง 1 ครั้ง โดยจะไม่นับจานวนนักศึกษาซ้า
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

ปีการศึกษา 2562

เอกสารแก้ไข

- 26 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ สร้างองค์
ความรู้ หรือ น าไปใช้ ประโยชน์ ในการพั ฒ นาการทางานหรือแก้ ปัญ หาของหน่ วยงาน
ชุมชน ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับบัณฑิตจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อหา
คาตอบที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถในการใช้ค วามรู้ อ ย่ างเป็ น ระบบ บู รณาการศาสตร์ต่ างๆ เพื่ อ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ในการ
พัฒนาการทางานหรือแก้ปัญหาของหน่วยงานและชุมชน อีกทั้งมีการตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่สร้างองค์ความรู้ หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒ นาการทางานหรือแก้ปัญ หาของหน่วยงาน
ชุมชน และได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนัก ของผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่สร้างองค์ความรู้ หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒ นาการทางานหรือแก้ปัญ หาของหน่วยงาน
ชุมชน และได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทีต่ พี ิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

X 100

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
40

X5

หมายเหตุ
- การนับผลงาน ให้นับเฉพาะผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ สร้างองค์ความรู้ หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการทางานหรือแก้ปัญหาของหน่วยงาน ชุมชน
- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

ปีการศึกษา 2562

- 27 กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.10
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.20
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือ
ในวารสารทางวิช าการระดั บ ชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ ในฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ การ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทา เป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วั น ที่ อ อกประกาศ (ซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ใ น Beall’s list) หรื อ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบี ยบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุ มวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับ และตีพิมพ์แล้ ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

ปีการศึกษา 2562

เอกสารแก้ไข

- 28 กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อย
กว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว
สามารถนาไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็ จการศึกษาให้นับเฉพาะผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ สร้างองค์ความรู้
หรือนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการทางานหรือแก้ปัญหาของหน่วยงาน ชุมชนที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี
การประเมินนั้นๆ
3. ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์/สร้างมูลค่าให้กับหน่วยงาน ชุมชน
จะต้องมีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานนั้น ๆ
4. ในกรณีที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
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- 29 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม สาหรับพัฒนาการทางานและแก้ปัญหาสังคม ประเทศชาติ ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับบัณฑิตจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อหา
คาตอบที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องประมวลความรู้และบูรณาการศาสตร์
ต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใหม่ ห รื อ นวั ต กรรมที่ จ ะน ามาใช้ ป ระโยชน์ และสร้ า งมู ล ค่ า ให้ กั บ สั งคมและ
ประเทศชาติ อีกทั้งมีการตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม สาหรับพัฒนาการทางานและแก้ปัญหาสังคม ประเทศชาติ
และได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม สาหรับพัฒนาการทางานและแก้ปัญหาสังคม ประเทศชาติ
และได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
80

X5

หมายเหตุ
- การนั บ ผลงาน ให้ นั บ เฉพาะผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ส ร้างองค์ความรู้ใหม่ห รือนวัตกรรม ส าหรับ
พัฒนาการทางานและแก้ปัญหาสังคม ประเทศชาติ
- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา นับ ณ วั นที่ได้รับการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted)
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- 30 กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ การ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทา เป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความที่ ตี พิ มพ์ ในวารสารวิช าการระดั บนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติ และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน
30 วัน นับแต่วัน ที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ยบคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ว่าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุ มวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับ และตีพิมพ์แล้ ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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- 31 กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรมทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อย
กว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว
สามารถนาไปนับในตัวบ่งชี้ผลงาน ทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาให้นับเฉพาะผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้
ใหม่หรือนวัตกรรม สาหรับพัฒนาการทางานและแก้ปัญหาสังคม ประเทศชาติที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ
ประเมินนั้นๆ
3. ผลงานวิ จั ย /งานสร้ า งสรรค์ / นวั ต กรรมที่ ถู ก น าไปใช้ ป ระโยชน์ / สร้ า งมู ล ค่ า ให้ กั บ สั ง คม
ประเทศชาติ จะต้องมีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานนั้น ๆ
4. ในกรณีที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
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- 32 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้
งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบ
กับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทา นับกรณีการประกอบสัมมาชีพ ความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
การคานวณร้อยละของผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา
ให้คานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอสระภายใน 1 ปี
X 100
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทัง้ หมด

การคานวณค่าร้อยละนี้ไม่นาบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทาแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
100

X5

หมายเหตุ :
- จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
- กรณี ห ลักสู ตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 เนื่องจากไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา สาหรับหลักสูตร
ปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ด้วย เนื่องจากมีผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว
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- 33 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ความส าเร็ จ ของการจั ด การศึก ษาขึ้น อยู่ กั บ ปั จ จั ยส าคั ญ ปั จจั ย หนึ่ ง คือ นั ก ศึ ก ษา ระบบประกั น
คุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่
สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา และการ
ส่งเสริ มพัฒ นานั กศึกษาให้ มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒ นาในรูปแบบต่ าง ๆ เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และส าหรั บ หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษามี ทั กษะการวิ จัย ที่ ส ามารถสร้างองค์ ค วามรู้ ห รื อ
นวัตกรรมได้
มาตรฐานการอุดมศึกษาด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ประกอบด้วย 3 ด้าน
1) เป็ นบุ คคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพความ
มั่น คงและคุณ ภาพชีวิตของตนเอง ครอบครั ว ชุมชน และสั งคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้ มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองชุมชน สังคม และประเทศ
3) เป็นพลเมืองที่เข้ มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์
ความเป็ น ไทย ร่ ว มมื อ รวมพลั งเพื่ อ สร้ างสรรค์ ก ารพั ฒ นาและเสริ ม สร้ างสั น ติ สุ ข อย่ างยั่ งยื น ทั้ งในระดั บ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก
(core subjects) (2) กลุ่ ม ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ (life and career skills) (3) กลุ่ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละ
นวั ต กรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่ ม ทั ก ษะสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี
(information, media and technology skills)
ทักษะสาคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมาก คือ
1) กลุ่ มทั กษะการเรี ย นรู้แ ละนวัต กรรม ได้ แก่ (1) การคิด เชิงวิพ ากษ์ และการแก้ ปั ญ หา (critical
thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) การ
สื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration)
2) กลุ่ ม ทั ก ษะสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills)
ประกอบด้ ว ย การรู้ ส ารสนเทศ (information literacy) การรู้ สื่ อ (media literacy) และการรู้ ICT (ICT
literacy)
3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและ
ยื ดหยุ่ น (adaptability and flexibility) ความคิ ดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้ว ยตนเอง (initiative and selfdirection) ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมและข้ า มวั ฒ นธรรม (social and cross-cultural interaction) ความ
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- 34 รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้นาและรับผิดชอบ
ต่อสังคม (leadership and social responsibility)
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มดาเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การดาเนินการดังกล่าวให้พิจารณา
จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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เอกสารแก้ไข

- 35 -

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
หลักสูตรจาเป็นต้องมีการกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร
มีการกาหนดแผนการรับนักศึกษา มีระบบการรับและเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษาใหม่ที่รับเข้า
มาในหลักสูตร เพื่อให้มีความรู้พื้น ฐานในการเรียนและสามารถปรับตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษาเพื่อ
สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มรี ะบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิดใน
การกากับติดตาม
และปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
 มีระบบ มี
กลไก
 ไม่มีการนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน

2
 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
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3
 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน

4
 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดโี ดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดไี ด้ชัดเจน
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- 36 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ หลักสูตรจะต้องมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึก
สาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริ ญญาตรี โท เอก) เพื่อให้
สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
ระดับปริญญาตรี
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และให้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและให้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านการสร้างผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
 มีระบบ มี
กลไก
 ไม่มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

2
 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
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4
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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- 37 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพหลักสูตรควรทาให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลั กสู ตรสู ง อัตราการสาเร็จ การศึกษาตามหลั กสู ตรสู ง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลั กสู ตร
ตลอดทั้งแสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของหลักสูตรว่ามีคุณภาพ
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- อัตราการคงอยู่
- อัตราการสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดาเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
1) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
2) การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี /การ
ควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และให้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
4) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในด้านการสร้างผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถ
นาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
5) การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
หมายเหตุ
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนที่
ดาเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจานวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจานวนนักศึกษาที่ออก
ทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทางานของนักศึกษา ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจานวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสาเร็จการศึกษาแล้ว
- การคิดร้อยละของจานวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น
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- 38 เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ดาเนินงาน

1
 มีการ
รายงานผลการ
ดาเนินงานใน
บางเรื่อง

2
 มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัว
บ่งชี้

3
 มีการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคาอธิบาย
ในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้ม
ผลการ
ดาเนินงานที่ดี
ขึ้นในบางเรื่อง
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4
 มีการ
รายงานผล
การ
ดาเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตาม
คาอธิบายใน
ตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้ม
ผลการ
ดาเนินงานที่ดี
ขึ้นในทุกเรื่อง

5
 มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานครบทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่
ดีขึ้นในทุกเรื่อง
 มีผลการดาเนินงานโดดเด่น
เทียบเคียงกับหลักสูตรนัน้ ใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยนื ยันและ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการดาเนินงานทีโ่ ดดเด่นอย่าง
แท้จริง
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- 39 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
อาจารย์ เป็ น ปั จ จัย ที่ส าคัญ ของการผลิ ตบัณ ฑิ ต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน การ
บริห ารและพัฒ นาอาจารย์ เพื่อให้ ได้อาจารย์ที่มีคุณ ภาพเหมาะสม มีคุณ สมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการ
ปฏิ บั ติ งานตามวิ ช าชี พ ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี ก ารก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิ จ กรรมการด าเนิ น งาน
ตลอดจนการกากับ ดูแล และการพัฒ นาคุณ ภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณ ภาพอาจารย์ เป็นการ
ดาเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ที่กาหนดโดยสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีพัฒนาการเพิ่ม
ยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตรากาลังอาจารย์มีจานวนเหมาะสม
กับจานวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจานวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร
และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และ
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มดาเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ และคุณภาพอาจารย์
ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
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- 40 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒ นาอาจารย์ เริ่มตั้งแต่การกาหนดแผนและอัตรากาลัง ของอาจารย์ และคุณ สมบัติ
อาจารย์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด มีการกาหนดภาระงานตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบัน มีระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ ตลอดจนการกากับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มรี ะบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
 มีระบบ มี
กลไก
 ไม่มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

2
 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
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4
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดโี ดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผูต้ รวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไี ด้ชัดเจน
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- 41 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทาให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยทา
ให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิต
บัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย
- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- จานวนบทความของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI
และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ระดับ ปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ
หลักสูตรนั้นๆ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง
0-5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
ร้อยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
ร้อยละ 100
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- 42 สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

หมายเหตุ
คุณ วุฒิ ปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิ ที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชี พมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบั น ทาการศึกษาวิจั ย เพื่ อแสวงหาและพั ฒ นาองค์ความรู้ในศาสตร์ส าขาวิช าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่ อ
นาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
การแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน ระหว่าง
0-5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
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- 43 สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
X 100
จานวนอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

X5

ร้อยละของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒ นาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ
อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ ไป
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- 44 สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จานวนอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
X5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2
0.80
- บทความวิจั ย หรือ บทความวิช าการที่ ตีพิ มพ์ ในวารสารวิช าการระดั บนานาชาติที่ ไม่อ ยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบัน อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นั บแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม
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- 45 ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
1.00
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ ์( Full Paper)
และเมื่อ ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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- 46 จานวนบทความของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
Scopus ต่อจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่สาคัญ
และเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ
บทความวิจั ย และบทความทางวิช าการหรือ Review Article ของอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถใน
การทาวิจัย มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และ
บทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการนาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัย
ใหม่ๆให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จานวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อม
แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ
การคานวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้ง
การอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนาเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้พิจารณาผล
การดาเนินงาน 5 ปี ย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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- 47 2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

อัตราส่วนจานวนบทความทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
X5
อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รบั การอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ถ้าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มี จ านวน 5 คน โดยอาจารย์ ทั้ ง 5 คนมี ผ ลงานตี พิ ม พ์ บ ทความวิ จั ย หรือ Review article ใน
ฐานข้อ มูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึ่งดาเนิ นการประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในของหลักสูตรในพ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้
- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010-2014
เท่ากับ 15 บทความ และจานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ
- ในจานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง และมี
บทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง
ดังนั้น อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร =
จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
นามาคานวณคะแนน = 2.0
2.5

=

8+2
5

=

10
5

= 2.0

X 5 = 4.0 คะแนน
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- 48 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกั น คุ ณ ภาพ ต้ อ งน าไปสู่ ก ารมี อั ต ราก าลั งอาจารย์ ให้ มี จ านวนเหมาะสมกั บ จ านวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูงและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
- การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรและการมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0

1

 ไม่มีการ
 มีการรายงาน
รายงาน
ผลการ
ผลการ
ดาเนินงานใน
ดาเนินงาน บางเรื่อง

2

3

4

5

 มีการรายงาน  มีการรายงาน  มีการรายงาน  มีการรายงานผลการ
ผลการ
ผลการ
ผลการ
ดาเนินงานครบทุกเรื่อง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้
ครบทุกเรื่อง
ครบทุกเรื่อง
ครบทุกเรื่อง  มีแนวโน้มผลการ
ตามคาอธิบาย ตามคาอธิบาย ตามคาอธิบาย ดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
ในตัวบ่งชี้
ในตัวบ่งชี้
ในตัวบ่งชี้
เรื่อง
 มีแนวโน้มผล  มีแนวโน้มผล  มีผลการดาเนินงานที่ โดด
การดาเนินงาน การดาเนินงาน เด่น เทียบเคียงกับ
ที่ดีขึ้นในบาง
ที่ดีขึ้นในทุก
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
เรื่อง
เรื่อง
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการดาเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง

หมายเหตุ
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรในกรณีเกษียณอายุ เสียชีวิต เจ็บป่วย หรือ
เปลี่ยนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ หรือผลงานวิชาการที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
นั้น หลักสูตรสามารถดาเนินการได้โดยไม่มีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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- 49 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
แม้ทุ กหลักสู ตรที่ สถาบั น การศึกษาเปิ ดสอนต้องผ่ านการรับรองจากส านักงานปลั ดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้อง
รับผิดชอบในการควบคุมกากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดย
มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่สาคัญ คือ (1) การออกแบบ/การปรับปรุงหลักสูตร/สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน
ระบบประกันคุณภาพในการดาเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน
ผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมกาหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความสาคัญกับ การออกแบบ/การปรับปรุงหลักสูตร/
สาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของประเทศ
รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษา
เป็นสาคัญ ตลอดจนการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน
การอุดมศึกษาด้านผลลัพธ์ผู้เรียน และจุดเน้นของหลักสูตร
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การออกแบบ/การปรับปรุงหลักสูตร/สาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัย
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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เอกสารแก้ไข

- 50 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 การออกแบบ/การปรับปรุงหลักสูตร/สาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทัน สมัย
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของประเทศ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการ
ออกแบบหลักสูตร ควบคุมกากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและ
ความต้ องการของประเทศ มี การบริ ห ารจั ดการการเปิ ด รายวิช าต่ างๆ ทั้ งวิช าบั งคั บ และวิช าเลื อ กที่ เน้ น
นั ก ศึ ก ษาเป็ น ส าคั ญ โดยสนองความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษา และตลาดแรงงาน ส าหรั บ หลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
- การออกแบบ/การปรับ ปรุงหลักสู ตรให้ มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์ช าติและความ
ต้องการของประเทศ
- การออกแบบ/การปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติและความต้องการของประเทศ
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่ าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของ
ประเทศ
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มรี ะบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
 มีระบบ มี
กลไก
 ไม่มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

2
 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
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4
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดโี ดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผูต้ รวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไี ด้ชัดเจน
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- 51 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
หลั ก สู ต รต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การวางระบบผู้ ส อนในแต่ ล ะรายวิ ช า โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็น ความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนใน
วิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒ นาความสามารถจากผู้รู้จริง สาหรับ
หลักสูตรระดับ บั ณ ฑิ ตศึกษา ต้องให้ ความสาคัญ กับการกาหนดหั วข้อวิทยานิพนธ์ การกาหนดอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของ
นักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการ
ทาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสาเร็จการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนส าหรับ ยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒ นานักศึกษาให้ มีความรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่กาหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ทักษะการทางาน แบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ
การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทาให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้
ผู้สอนมีห น้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกให้ เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ สาหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ แสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การพิจารณากาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุ ม หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์แ ละการค้ น คว้ าอิ ส ระในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สาขาวิช าและสร้างองค์ความรู้ หรือใช้ป ระโยชน์ หรือสร้างมูล ค่ าให้ กับ ตนเอง ชุมชน สั งคม
ประเทศชาติ
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้ าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
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- 52 เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มรี ะบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
 มีระบบ มี
กลไก
 ไม่มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

2
 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
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4
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดโี ดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผูต้ รวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไี ด้ชัดเจน
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- 53 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่
เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนาไปสู่การพัฒ นาการเรียนรู้ของนักศึกษา
(assessment for learning) การประเมินที่ทาให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ แ สดงผลลั พ ธ์ก ารเรีย นรู้ที่ ค าดหวังของหลั ก สู ต ร (assessment of
learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่ งหมายสองประการแรก
ด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ ความส าคัญกับการกาหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณ ภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการ
กากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผล
การประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ทาให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการ
ประเมิน ที่ส ะท้อน ระดับ ความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา สาหรับหลักสู ตรระดับบัณ ฑิตศึกษา ต้องให้
ความสาคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
- การประเมิน ผลการเรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และผลลั พ ธ์
ผู้ เรี ย นตามมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา โดยสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละจุ ด เน้ น ของหลั ก สู ต ร
ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพ (ถามี)
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการ
ประเมินผล การให้คะแนน และการตัดเกรด
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
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- 54 -

เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มรี ะบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
 มีระบบ มี
กลไก
 ไม่มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

2
 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
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4
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดโี ดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผูต้ รวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไี ด้ชัดเจน
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- 55 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุดมศึกษาที่ ปรากฏในหลักสู ตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่ห ลั กสูตรแต่ล ะ
หลักสู ตรดาเนิ น งานได้ในแต่ล ะปี การศึกษา อาจารย์ป ระจาหลั กสูตร (เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสูตร 2548) /
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558) จะเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ใน
แบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
เกณฑ์การประเมิน
มีการดาเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0
มีการดาเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00
มีการดาเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75
มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5
หมายเหตุ
หลักสูตรจะต้องประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ กาหนดไว้ใน
หลั ก สู ต ร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้ อ 7 ตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น งาน (Key Performance Indicators) ตามปี
การศึกษาที่ประเมิน
ตัวบ่งชี้ TQF
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ
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- 56 ตัวบ่งชี้ TQF
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) …
(14) …
(15) …
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- 57 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในการดาเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้ อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อม
ด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทาวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบารุงรักษาที่ส่ งเสริมสนับสนุนให้ นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะพิจารณาได้จาก
ตัวบ่งชี้ 6.1 การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อ การจัดการเรียนการสอน และสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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- 58 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 การจัด สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนั งสือ ตารา สิ่งพิมพ์
วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ หลักสูตรจะต้องมีการจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้เพียงพอ
และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มรี ะบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
 มีระบบ มี
กลไก
 ไม่มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

2
 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ มี
กลไก
 มีการนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
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4
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดโี ดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผูต้ รวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไี ด้ชัดเจน
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- 59 แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
การสรุป ผลการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร มีองค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
องค์ป ระกอบที่ 1 การก ากั บ มาตรฐานเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ต้ องดาเนิ น การให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้
จานวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ถือว่าหลักสูตร
นั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดาเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่า
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณ ภาพของหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 2-6 ดัง
แสดงตามภาพต่อไปนี้

ผลการประเมิน

ผ่านองค์ประกอบที่ 1

ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1

ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6

คะแนนระดับหลักสูตร = 0

คะแนนระดับหลักสูตรเป็น
คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2-6
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- 60 ระดับปริญญาตรี
คะแนนเฉลี่ย

=

คะแนนรวมตัวบ่งชี้ 14 ตัวบ่งชี้
14

=

คะแนนรวมตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้
13

ระดับบัณฑิตศึกษา
คะแนนเฉลี่ย

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า
คะแนนระดับหลักสูตร = 0
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 - 5.00

หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพตาม
คะแนนที่ได้ ดังนี้

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

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การกากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเองโดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่
ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6
เกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม
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เอกสารแก้ไข

- 61 ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

องค์
คะแนน จานวน
ประกอบ
ผ่าน ตัวบ่งชี้
ที่

3
3
3

ผลการประเมิน
I

P

O

คะแนน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
เฉลี่ย
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน
2.1,2.2,2.3
3.1
3.2
3.3
4.2
4.1
4.3

4

5.1

5.2, 5.3

5.4

1
14

3

6.1
5

6

ผลการประเมิน

ระดับบัณฑิตศึกษา

1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

องค์
คะแนน จานวน
ประกอบ
ผ่าน ตัวบ่งชี้
ที่

2
3
3
4
1
13

ผลการประเมิน
I

P

O

คะแนน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
เฉลี่ย
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน
2.1,2.2
3.1
3.2
3.3
4.2
4.1
4.3
5.1

5.2, 5.3

5.4

3

6.1
5

5

ผลการประเมิน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม
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- 62 ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2–องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม
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