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“เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร”
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

12 มกราคม 2561

วัตถุประสงค์
• มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ 2558
• สามารถกำกับ ตรวจสอบ แนะนำการรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี ของหลักสูตร ได้อย่างถูกต้อง

ผศ.ดร.อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

องค์
4 ประกอบ ใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

มคอ.1

1. การกํากับ
มาตรฐาน

มคอ.2
2. บัณฑิต

มคอ.7
มคอ.3, 4

มคอ.5, 6
3. นักศึกษา

ตัวบ่ งชี F

อธิบายกระบวนการหรื อแสดง ผลการดําเนินงานในประเด็นทีRเกีRยวข้ อง

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐาน หลักสูตร ฉบับ . พ.ศ. 2548
ปริ ญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้ อ
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้ อ
ตามเกณฑ์ มาตรฐาน หลักสูตร
ทีRกาํ หนด
- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐาน หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558
โดย สกอ.
ปริ ญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ
บัณฑิ ตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดย
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต/ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย)
อุดมศึกษาแห่ งชาติ
2.2 การได้ งานทําหรื อผลงาน - ผลบัณฑิตปริ ญญาตรี ทีUได้ งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระ
วิจยั ของผู้สาํ เร็จการศึกษา
- ผลงานของนักศึกษาปริ ญญาโท/เอก ทีUตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
- การรับนักศึกษา
3.1 การรั บนักศึกษา
- การเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้ คําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นกั ศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี
3.2 การส่ งเสริมและพัฒนา
- การควบคุมดูแลการให้ คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระในระดับ
นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษทีU 21
- อัตราการคงอยูข่ องนักศึกษา
3.3 ผลทีRเกิดกับนักศึกษา
- อัตราการสําเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้ อร้ องเรี ยนของนักศึกษา
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องค์ ประกอบ ใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

4. อาจารย์

ตัวบ่ งชี F

อธิบายกระบวนการหรื อแสดง ผลการดําเนินงานในประเด็นทีRเกีRยวข้ อง

4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์

- การรับและแต่งตังอาจารย์
\
ประจําหลักสูตร - การบริ หารอาจารย์
- การส่งเสริ มและพัฒนาอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย์

- ร้ อยละอาจารย์ทีUมีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก
- ร้ อยละอาจารย์ทีUมีตําแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริ ญญาเอก
ทีUได้ รับการอ้ างอิงในฐานข้ อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร

4.3 ผลทีRเกิดกับอาจารย์

- อัตราการคงอยูข่ องอาจารย์ - ความพึงพอใจของอาจารย์

6. สิRงสนับสนุน การ
6.1 สิRงสนับสนุนการเรี ยนรู้
เรี ยนรู้

องค์
6 ประกอบ ในการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร

5. หลักสูตร การเรี ยน
การสอน การประเมิน
ผู้เรี ยน

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมี ส่วนร่วมของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพืUอให้ มีสงิU สนับสนุน การเรี ยนรู้
- จํานวนสิงU สนับสนุนการเรี ยนรู้ทีUเพียงพอและเหมาะสมต่อ การจัดการเรี ยนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ตอ่
สิงU สนับสนุนการเรี ยนรู้
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ตัวบ่ งชี F

5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ จัดการ
เรี ยนการสอน

5.3 การประเมินผู้เรี ยน

5.4 ผลการดําเนินงาน
หลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา แห่ งชาติ

อธิบายกระบวนการหรื อแสดง ผลการดําเนินงานในประเด็นทีRเกีRยวข้ อง
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้ อมูลทีUใช้ ในการพัฒนา หลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัยตามความก้ าวหน้ า ในศาสตร์ สาขานัน\ ๆ
- การพิจารณาอนุมตั หิ วั ข้ อวิทยานิพนธ์และการค้ นคว้ า อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพิจารณากําหนดผู้สอน
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.4
- การแต่งตังอาจารย์
\
ทีUปรึกษาวิทยานพินธ์ และการค้ นคว้ าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกํากับกระบวนการเรี ยนการสอน
- การจัดการเรี ยนการสอนทีUมีการฝึ กปฏิบตั ใิ นระดับ ปริ ญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรี ยนการสอนในระดับ ปริ ญญาตรี
- การช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับ บัณฑิตศึกษา
- การประเมินผลการเรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
- การกํากับการประเมินการจัดการเรี ยนการสอนและ ประเมินหลักสูตร
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้ นคว้ าอิสระ ในระดับบัณฑิตศึกษา
- ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี \ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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คำนิยามอาจารย์ประจำ
เกณฑ์ พ.ศ.2548

เกณฑ์ พ.ศ.2558

บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลัก
ด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์/ ผศ./ รศ. /ศ.ที่ทำหน้าที่ตามพันธกิจ
เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบใน
อุดมศึกษาโดยปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
หลักสูตรที่เปิดสอน
สำหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำด้วยเงินรายได้หน่วยงาน จำต้องมี
สัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่าชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน

คำนิยามอาจารย์ประจำหลักสูตร
เกณฑ์ พ.ศ.2548

เกณฑ์ พ.ศ.2558

• อาจารย์ประจำเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการ
• อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
บริหารหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน โดย
สัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่
วางแผน ติดตาม ทบทวนการดำเนินงานของ
เปิดสอน และทำหน้าที่สอน และ
หลักสูตร และปฏิบัติงานประจำหลักสูตรนั้นตลอด
ค้นคว้า วิจัยในสาขาดังกล่าว
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
• ไม่จำกัดจำนวน และซ้ำกับ
• มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน
หลักสูตรอื่นได้
• จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
• ทุกคนเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเกินกว่า 1
หลักสูตรไม่ได้ (เว้น โท-เอก สาขาเดียวกัน หรือ
หลักสูตรพหุวิทยาการ ที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน ได้
อีก 1 หลักสูตร)
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คำนิยามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกณฑ์ พ.ศ.2548

เกณฑ์ พ.ศ.2558

• ระดับ ป.ตรี ไม่ได้ระบุไว้ แต่ให้
อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อย
2 คน มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.โท
หรือ ผศ. ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์
• ระดับโท-เอก ให้อาจารย์ประจำ
หลักสูตรอย่างน้อย 3 คน
• มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร การติดตาม
ประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง

• ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 5 คน / บัณฑิต ไม่น้อยกว่า 3 คน
• อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุม การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร
• ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
• ทุกคนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1
หลักสูตรไม่ได้ (เว้น โท-เอก สาขาเดียวกัน หรือ
หลักสูตรพหุวิทยาการ สหวิทยาการ ได้อีก 1
หลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ้ำ
ได้เกิน 2 คน)

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี
จำนวนเกณฑ์

เกณฑ์ พ.ศ. 2548 เกณฑ์ พ.ศ. 2558
3 ข้อ
5 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ พ.ศ. 2548
1.จำนวนอาจารย์ • ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
ประจำหลักสูตร
• เป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
• ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ พ.ศ. 2558
1.จำนวนอาจารย์ • ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
ผู้รับผิดชอบ
• เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
หลักสูตร
• ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี
• อาจารย์ประจำสามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นหลักสูตร
พหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับ หลักสูตรที่ได้ประจำอย่แู ล้ว
• กรณีหลักสูตรที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา กำหนดให้ต้องมีอาจารย์
ประจำหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่ม
วิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิด
สอน
12
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ พ.ศ. 2548
2.คุณสมบัติอาจารย์ • คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกว่า ผศ. ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
ประจำหลักสูตร
สอน อย่างน้อย 2 คน

เกณฑ์ พ.ศ. 2558
ประเภทวิชาการ
ประเภทวิชาชีพ
• คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตําแหน่งทางวิชาการ
2. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ผศ. ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
• มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ พ.ศ. 2558
3. คุณสมบัติ
• คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตําแหน่ง
อาจารย์ประจำ
ทางวิชาการไม่ต่ำกว่า ผศ. ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตร
สาขาวิชาที่เปิดสอน
• มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง
• ไม่จํากัดจํานวนและประจําได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร

จํานวน 2 ใน 5 คน ต้องมี
ประสบการณ์ ในด้านการปฏิบัติการ
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ พ.ศ. 2558
4. คุณสมบัติ
• อาจารย์ประจำ
• คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
อาจารย์ผู้สอน
วิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
• หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีได้
• อาจารย์พิเศษ
• คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
• มีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาท่สี อนไม่น้อยกว่า 6 ปี
• ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ พ.ศ. 2548
11. การปรับปรุง
• ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัต/ิ ให้ความ
หลักสูตรตามรอบ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
ระยะเวลาที่กำหนด
สำหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7
เกณฑ์ พ.ศ. 2558
10. การปรับปรุง
• ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่าง
หลักสูตรตามรอบ
น้อยทุกๆ 5 ปี
ระยะเวลาที่กำหนด
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาโท - เอก

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาโท - เอก
จำนวนเกณฑ์

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ พ.ศ. 2548
1.จำนวนอาจารย์ • ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
ประจำหลักสูตร
• เป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
• ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ พ.ศ. 2558
1.จำนวนอาจารย์ • ไม่น้อยกว่า 3 คน และ
ผู้รับผิดชอบ
• เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
หลักสูตร
• ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร

เกณฑ์ พ.ศ. 2548 เกณฑ์ พ.ศ. 2558
11 ข้อ
10 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาโท-เอก

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาโท - เอก
• อาจารย์ประจำสามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นหลักสูตร
พหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับ หลักสูตรที่ได้ประจำอย่แู ล้ว
• อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์
ประจำหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขา
เดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร

19

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ พ.ศ. 2548
• ต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ระบุไว้หลักสูตรใดหลักสูตร
2.คุณสมบัติ
หนึ่งเท่านั้น
อาจารย์ประจำ
• มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
หลักสูตร
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ พ.ศ. 2558
• คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือ • คุณวุฒิขั้นต่ํา ป. เอกหรือเทียบเท่า
3. คุณสมบัติ
เทียบเท่า
หรือข้ันต่ํา ป.โท หรือเทียบเท่าที่มี
อาจารย์ประจำ
ตําแหน่ง รศ. ขึ้นไป
หลักสูตร

• มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์ พ.ศ. 2548
โท

3. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

• คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.เอกหรือ
เทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่ง รศ.
ขึ้นไปในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่
สัมพันธ์ จำนวนอย่างน้อย 3 คน

เกณฑ์การประเมิน
2. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาโท-เอก

เอก
• คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.เอกหรือ
เทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่ง ศ.
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่
สัมพันธ์ จำนวนอย่างน้อย 3 คน

เกณฑ์ พ.ศ. 2558
โท

เอก

• คุณวุฒิระดับ ป.เอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ำ ป .โทหรือ
เทียบเท่าที่มตี ําแหน่ง รศ. ขึ้นไป

• คุณวุฒิระดับ ป.เอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ำ ป .โทหรือเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่ง ศ. ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์ พ.ศ. 2548
โท

4. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน

เอก

• อาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิ • อาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ ป.โท
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ ป.เอก
หรือดำรงตำแหน่ง ผศ.
หรือดำรงตำแหน่ง รศ.
• มีประสบการณ์ด้านการสอน
• มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

• มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาโท-เอก
เกณฑ์การประเมิน
4. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน

เกณฑ์ พ.ศ. 2558
โท
อาจารย์ประจำ
• คุณวุฒิระดับป.โทหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาโท-เอก
เกณฑ์การประเมิน

เอก
• คุณวุฒิระดับป.เอก หรือเทียบเท่า
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ํากว่า รศ. ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน

• ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

4. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน

เกณฑ์ พ.ศ. 2558
โท
อาจารย์พิเศษ

เอก

• คุณวุฒิระดับป.โทหรือ
• คุณวุฒิระดับป.เอก หรือเทียบเท่า หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า รศ. ในสาขาวิชา
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
นั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
• ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
• ทั้งนี้ มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผ้รู ับผิดชอบรายวิชานั้น

25

26

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาโท-เอก

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาโท-เอก

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ พ.ศ. 2548
• อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รศ. ใน
5.คุณสมบัติ
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก • มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ พ.ศ. 2548
• อาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือ
6.คุณสมบัติ
ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม • มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ พ.ศ. 2558
• อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือ ป.โทหรือ
5.คุณสมบัติ
เทียบเท่าและดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
อาจารย์ที่ปรึกษา
สัมพันธ์กัน
วิทยานิพนธ์หลัก

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ พ.ศ. 2558
6.คุณสมบัติ
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ที่ปรึกษา • มีคุณวุฒิ ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือ ป.โทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่ง
ไม่ต่ำกว่า รศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
วิทยานิพนธ์ร่วม

• มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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• มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์ พ.ศ. 2558
โท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

เอก

6.คุณสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษา • มีคุณวุฒิ ป.เอกหรือเทียบเท่า
วิทยานิพนธ์ร่วม • มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ การ

มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่ง
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า อิสระ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า อิสระ
ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง

• หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามทีก่ ําหนดจะต้องมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์ กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ ของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ. ทราบ

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาโท-เอก
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ พ.ศ. 2548
7.อาจารย์ผู้สอบ • อาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือ
ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
วิทยานิพนธ์

• มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาโท-เอก
เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์ พ.ศ. 2558
โท

7.อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

เอก

• อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
• อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วย อาจารย์ประจำ
ประกอบด้วย อาจารย์ประจํา
หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน
ภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน
ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องไม่
ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้อง
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่
เป็นผ้ทู รงคุณวุฒิจากภายนอก
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
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เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ พ.ศ. 2558
7.อาจารย์ผู้สอบ อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยานิพนธ์
• มีคุณวุฒิ ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือ ป.โทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่ง
ไม่ต่ำกว่า รศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
• มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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เกณฑ์การประเมิน
7.อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาโท-เอก

เกณฑ์ พ.ศ. 2558
โท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

เอก

• มีคุณวุฒิ ป.เอกหรือเทียบเท่า
• มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า อิสระ
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง

มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า อิสระ
ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง

• หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามทีก่ ําหนดจะต้องมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์ กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ ของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ. ทราบ

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาโท-เอก
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ พ.ศ. 2548
8.การตีพิมพ์
โท
เอก
เผยแพร่ผลงาน
• (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) ต้องเป็น • วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
รายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการ
ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
ของผู้สำเร็จ
ประชุ
ม
วิ
ช
าการ
(proceedings)
หรื
อ
กลั่นกรอง (peer review) ซึ่งอยู่
การศึกษา
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ซึ่งอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ พ.ศ. 2558
8.การตีพิมพ์
โท
เอก
เผยแพร่ผลงาน
แผน ก1
แบบ1
•
ต้
อ
งได้
ร
บ
ั
การยอมรั
บ
ให้
ต
ี
พ
ิ
ม
พ์
ใ
นวารสาร
• ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
ของผู้สำเร็จ
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มี คุณภาพตาม
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ท่ีมี
การศึกษา
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่าง
ประกาศของ กกอ.
น้อย 2 เรื่อง

แผน ก2

แบบ 2

• ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร • ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มี คุณภาพตาม
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ท่ีมี
ประกาศของ กกอ. หรือนําเสนอต่อที่
คุณภาพตามประกาศของ กกอ.
ประชุมวิชาการ โดยบทความที่ นําเสนอ
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมทางวิชาการ (Proceeding)

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาโท-เอก
เกณฑ์การประเมิน
9. ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

โท
วิทยานิพนธ์
• อาจารย์ 1 ต่อ นศ. 5 คน
ค้นคว้าอิสระ
• อาจารย์ 1 ต่อ นศ. 15 คน

เอก
วิทยานิพนธ์
• อาจารย์ 1 ต่อ นศ. 5 คน

หากเป็นที่ปรึกษาหลักทั้ง 2 ประเภท
ให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทำ
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน

แผน ข
• รายงานการค้นคว้ําหรือส่วนหนึ่งของการ
ค้นคว้ําอิสระต้องได้รับ การเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
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เกณฑ์ พ.ศ. 2548
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาโท-เอก
เกณฑ์การประเมิน
9. ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์ พ.ศ. 2558
โท

เอก

วิทยานิพนธ์
• อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นศ. 5 คน
ค้นคว้าอิสระ
• อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นศ. 15 คน
หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโท
และมีตําแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ข้ึนไป 1 คนต่อนักศึกษา
10 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาทีท่ ํา
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาท่คี ้นคว้า อิสระ 3 คน

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาโท-เอก
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ พ.ศ. 2548
10. อาจารย์ที่ปรึกษา ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีโดยนับรวมปีที่ประเมิน
วิทยานิพนธ์และ การ
ค้นคว้าอิสระใน ระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาโท-เอก

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
• ให้เสร็จทันภายใน 5 ปี เพื่อให้ใช้ได้ในปีที่ 6

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ พ.ศ. 2548
11. การปรับปรุง
• ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัต/ิ ให้ความ
หลักสูตรตามรอบ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
ระยะเวลาที่กำหนด
เกณฑ์ พ.ศ. 2558
10. การปรับปรุง
• ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่าง
หลักสูตรตามรอบ
น้อยทุกๆ 5 ปี
ระยะเวลาที่กำหนด
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• หลักสูตรปี 2554 ปรับปรุงปี 2558 และเริ่มใช้ปีการศึกษา 2559
• ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 หากยังใช้หลักสูตรฉบับปี 2554 จะถือว่าไม่
ผ่านองค์ประกอบการกำกับมาตรฐาน
• หลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ปีที่ 7
• มหาวิทยาลัย จะปรับให้ปี พ.ศ. ของหลักสูตร ตรงกับปี พ.ศ. ที่เริ่มใช้ เช่น
ดำเนินการร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงและผ่านขั้นตอนพิจารณาปี 2560 มี
ผลบังคับใช้ปี 2561 จะเรียกหลักสูตรนั้นเป็น หลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี 2561
บนปกเล่มหลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
ประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบ
• จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร /ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครบและไม่
ซ้ำซ้อน
• หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้รีบดำเนินการแจ้งต่อ สกอ. ตาม
แบบฟอร์ม สมอ.08

• คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอบวิทยานิพนธ์
• ผลงานทางวิชาการ (เกณฑ์มาตรฐาน 2558)
• จำนวนภาระงานคุมวิทยานิพนธ์
• การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันตามรอบ
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
• ตัวบ่งชี้ 2.2 (ป.ตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

•ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF 5 ด้าน
• การประเมินคุณภาพบัณฑิตที่จบปีก่อนหน้า ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
• จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
• ในกรณีหลักสูตรปรับปรุง ต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่าหลักสูตรนั้น
จะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของ
หลักสูตรในรอบที่ผ่านมา มาใช้ประกอบการประเมิน
• กรณีประกอบอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับประเมินความพึงพอใจ
• กรณีหลักสูตรนานาชาติ อนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นคนไทยเป็นฐานการคิด

43

• จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
• กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มี
ผู้สำเร็จการศึกษา
• สำหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1
และ 2.2
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
• ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา
• ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ป.โท และ ป.เอก ที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร มิได้
นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (accepted)
• ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ (ปีปฏิทิน)
• ในกรณีที่ปีการศึกษานั้น ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต้องพิจารณาตัวบ่งชี้
ข้อนี้

ปีปฏิทิน
ปีการศึกษา

ผลงานทีRตพ
ี มิ พ์ ในปี ปฏิทนิ ของรอบประเมิน
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-> เฉพาะ ป.โท
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องค์ประกอบที่ 3-6
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ประเมินระดับการพัฒนาของหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
• ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
• อธิบายระบบและกลไกการรับเข้าว่ามีกระบวนการอะไรบ้างตั้งแต่การ
ประชาสัมพันธ์ การสอบคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ มีเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
อย่างไร
• การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา / ระหว่างการเรียน (เชื่อมโยงกับปัญหา
ผู้เรียน ใน มคอ.2 เช่น ภาษาอังกฤษ พื้นฐานความรู)้
• มีการประเมินกระบวนการเหล่านี้ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ (ไม่ใช่ประเมินจำนวน
ผู้สมัครหรือผู้สอบผ่าน)
• เมื่อประเมินผลแล้วมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการเหล่านี้ หรือกระบวนการ
อื่นๆ หรือไม่ (ไม่จำเป็นต้องปรับทุกปี แต่มีการทบทวนผลการปรับภายใน 3 ปี)
• อธิบายผลการปรับปรุงและพัฒนา ส่งผลให้มีการดำเนินงานที่ดีขึ้น
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• วิเคราะห์ ข้อมูลเหล่ านีหF รื อไม่ อย่ างไร
• ดําเนินการปรั บปรุ งกระบวนการหรื อระบบการรั บเข้ าได้ อย่ างไรบ้ าง

ทีUมา ทปอ
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ตัวอย่ าง

(ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์)
(ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์)
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
• ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
• อธิบายกระบวนการและผลการดำเนินงานในด้าน
• การควบคุมให้การดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว นศ.ป.ตรี
• การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์
• การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st century skill)

• ระบบและกลไกในการควบคุมดูแลทำอย่างไร (ไม่ใช่การอธิบายขั้นตอนตาม
ข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย)
• ทักษะการเรียนรู้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าคือทักษะอะไร และควรเชื่อมโยงกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่กำหนดใน มคอ. 2 (ไม่ใช่การอธิบายกิจกรรมที่
จัดให้นักศึกษาเท่านั้น แต่ควรอธิบายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการประเมิน และ
ปรับปรุงกระบวนการ)

55

56

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูล

• ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
• รายงานผลการดำเนินการ 3 เรื่อง ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี ได้แก่
1. การคงอยู่ของนักศึกษา
2. การสำเร็จของนักศึกษา
3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
- เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ข้อ 3.1 – 3.2
- ไม่ใช่เฉพาะการรายงานตัวเลขคะแนน แต่ดูการจัดการ
และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

• วิเคราะห์ ข้อมูลอย่ างไรและ
• ดําเนินการปรั บปรุ งกระบวนการหรื อระบบการดูแลนักศึกษาได้ อย่ างไรบ้ าง
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
• ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
• อธิบายระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร/
รับผิดชอบหลักสูตร
• คุณสมบัตทิ ี่กำหนดของอาจารย์ประจำ/รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือไม่ ส่งผลอย่างไร
• ตัวอย่างเช่น หลักสูตรมีปรัชญาและวัตถุประสงค์อะไร ส่งผลต่อการ
กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เหมาะสมอย่างไร
และแนวโน้ม อาจารย์ประจำหลักสูตรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
(เช่นเกษียณอายุ) และจะมีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับอย่างไร

• การวางแผนอัตรากำลัง
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
• ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
• อธิบายระบบการบริหารอาจารย์ (ประจำหลักสูตร/รับผิดชอบ
หลักสูตร) ได้แก่ การดูแลอาจารย์ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคงอยู่ของอาจารย์
• ระบบบริหารอาจารย์จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ ต้องมีผลจากการ
ประเมินระบบแล้วนำไปสู่การปรับปรุง
• ระบบการบริหารอาจารย์ที่ดี ต้องส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตร
สามารถดำเนินงานบริหารหลักสูตรได้ดี การมอบหมายงานมีความ
เหมาะสม

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
• ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
• อธิบายระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
• เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและความเข้มแข็งทางวิชาการ เช่น
อาจารย์ประจำหลักสูตร/รับผิดชอบหลักสูตร คนใหม่ ได้ผ่านการ
อบรมอะไรบ้าง มีเป้าหมายอะไร

• การพัฒนาอาจารย์ต้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่ต้องปรับปรุงใน
หมวด 7 มคอ.7
• แสดงผลต่อคุณภาพอาจารย์
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
• ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
• รายงานร้อยละของคุณวุฒิ ป.เอก ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
• ป.ตรี ร้อยละ 20 ขึ้นไป = คะแนนเต็ม 5
• ป.โท ร้อยละ 60 ขึ้นไป = คะแนนเต็ม 5
• ป.เอก ร้อยละ 100 = คะแนนเต็ม 5
• รายงานจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ
• ป.ตรี ร้อยละ 60 ขึ้นไป = คะแนนเต็ม 5
• ป.โท ร้อยละ 80 ขึ้นไป = คะแนนเต็ม 5
• ป.เอก ร้อยละ 100 = คะแนนเต็ม 5
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
• ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
• ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ป.ตรี-โท-เอก)
• แสดงผลงานตามปีปฏิทิน พร้อมค่าถ่วงน้ำหนัก
• ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 (ตรี), 40 (โท), 60(เอก) ขึ้นไป)
• รายงานจำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง (เฉพาะหลักสูตร ป.เอก)
• จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 1 ครั้งขึ้นไป รวมการอ้างอิงตนเอง
ที่เป็นผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจำหลักสูตร ในฐานข้อมูล TCI
และ Scopus
• พิจารณาผลงานตีพิมพ์ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง ตามปีปฏิทิน (56-60)
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
• ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
• รายงานผลการดำเนินการ 2 เรื่อง ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี ได้แก่
1. ตัวเลขการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
2. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อ ตัวบ่งชี้ข้อ 4.1 และ
4.2 และการบริหารหลักสูตร

“อาจระบุความไม่พึงพอใจในประเด็นที่เกินความรับผิดชอบ
เพราะอยู่ในส่วนของคณะฯ ดูแล และเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
หลักสูตร เพื่อเป็นการสะท้อนตนเอง”
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
• ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร

• ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร

• ควรมีการทบทวนที่มาของหลักสูตร เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

• หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
• อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น การสำรวจตลาดความต้องการของ
บัณฑิตในสาขา การสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต (หมวด 6)
• วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคืออะไร และนักศึกษาได้ตามนั้นหรือไม่
• การดำเนินงานอย่างไรเพื่อให้ได้หลักสูตรปรับปรุง
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• เช่น การปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนการปรับเนื้อหา
รายวิชาในหลักสูตร ให้ทันสมัย เข้ากับสภาพความต้องการของ
ประเทศในปัจจุบัน ซึ่งจะมีการประเมินผลต่อไปเพื่อดูว่าการปรับปรุง
นั้นสามารถตอบเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์ในหลักสูตร
• อธิบายวิวัฒนาการปรับปรุงหลักสูตร

• ควรเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะของนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยหลักสูตร
ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างเพื่อให้เกิดการพัฒนะทักษะเหล่านั้น
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
• ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน
• การกำหนดผู้สอน
• ระบบ กลไก คืออะไร ประเมินวิธีการกำหนดผู้สอนว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ (ไม่ใช่
ประเมินผู้สอน) และปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรบ้าง

• การกำกับติดตามและตรวจสอบ การจัดทำ มคอ.3
• ระบบและกลไก คืออะไร มีประสิทธิภาพหรือไม่ เช่น ได้ มคอ 3 ครบถ้วน และ
ถูกต้องเป็นจำนวนเท่าไหร่ ถ้าไม่ครบถ้วน มีการประเมินและปรับปรุงระบบอย่างไร

• การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์
• ระบบและกลไกในการตรวจสอบว่าวิทยานิพนธ์นั้นเหมาะสมสอดคล้องกับสาขาวิชา

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
• ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน
• การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
• ระบบและกลไกในการตรวจสอบความเหมาะสมของคณะกรรมการ

• การช่วยเหลือ กำกับและติดตามการทำวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน
• ระบบและกลไกนั้น ทำอย่างไร มีประสิทธิภาพหรือไม่ เช่น ถ้ามีระบบและ
กลไกที่ดี นักศึกษาต้องสามารถจบการศึกษาได้ตามระยะเวลา หรือมี
ผลงานตีพิมพ์ที่ดีขึ้น
การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนดำเนินงาน จัดเป็นส่วนสำคัญของ
ระบบและกลไกเหล่านี้
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน

• ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน

• ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน

• การประเมินผู้เรียนตามกรอบ TQF ทำอย่างไร และมีวิธีตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้อย่างไร กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
ประเมินแต่ละด้านจะวัดอย่างไร และมีแนวทางอย่างไร ได้ปรับปรุง
เกณฑ์การวัดนั้นหรือไม่
• การกำกับติดตามและตรวจสอบ การจัดทำ มคอ.5 (ระบบและกลไก
คืออะไร มีประสิทธิภาพหรือไม่ เช่น ได้ มคอ 5 ครบถ้วน และ
ถูกต้องเป็นจำนวนเท่าไหร่ ถ้าไม่ครบถ้วน มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบอย่างไร)
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• การกำกับติดตามและตรวจสอบ การจัดทำ มคอ.7
• ควรเขียนให้สอดคล้องกับ หมวด 7 ใน มคอ 7

• การประเมินวิทยานิพนธ์
• หลักเกณฑ์อย่างไร ในการที่จะตัดสินวิทยานิพนธ์ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
• ไม่ใช่เขียนตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
• ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบ TQF 11 ข้อ
• ต้องรายงานตัวบ่งชี้ทุกข้อตามทีร่ ะบุใน มคอ 2. และ ต้องรายงาน 5 ตัว
บ่งชี้แรก (หากขาดตัวใดตัวหนึ่ง ถือว่าคะแนนเป็น 0)
• อธิบายผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ด้วย ไม่ใช่ระบุแค่ว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์
• การประชุมกรรมการหลักสูตรมีเรื่องต้องพิจารณา อาทิ
Øกำหนดแผนการศึกษาที่เข้าใหม่แต่ละเทอม [3 & 4]
Øจัดตารางสอนของนักศึกษาใหม่ในเทอมแรก [3 & 4]
Øการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ [5.2]
Ø ทบทวนการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา [5.3]

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
• ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานตาม TQF 11 ข้อ
• ตัวบ่งชี้ข้อที่ 8 (ถ้ามี) หมายถึงอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ ที่เพิ่งย้ายเข้ามา
อยู่ในหลักสูตร แม้เป็นอาจารย์เก่าที่มาจากหลักสูตรอื่น/ ที่อื่น ถือว่าเป็นใหม่
• ตัวบ่งชี้ข้อที่ 9 ให้ระบุว่าปีที่ผ่านมา อาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่แต่ละท่าน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการในปีนั้นกี่ครั้ง อะไรบ้าง
• ตัวบ่งชี้ข้อที่ 10-11 ระดับความพึงพอใจให้รายงานตัวเลขที่เก็บใน ปี
การศึกษาทีร่ ายงาน
• ตัวบ่งชี้ข้อที่ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตไม่ต้องประเมิน และ
หากเป็นหลักสูตรปรับปรุงต้องประเมินด้วย
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1)

2)
3)

4)

5)
6)
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตัวบ่งชีผ้ ลการดำเนินงาน
มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้า
ร่วมการประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี
) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุก
กระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา
จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา

ผลการดำเนินงาน
กี่ครั้ง เมื่อใด ร้อยละ
ของอาจารย์เข้าร่วม
ประชุม
มี

7)

8)

กี่กระบวนวิชา
คิดเป็นร้อยละ

9)
10)

กี่กระบวนวิชา
คิดเป็นร้อยละ

11)

มี
ทวนสอบกี่กระบวน
วิชา คิดเป็นร้อยละ
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
• ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
• ระบบการดำเนินงานของภาควิชา /คณะ/ สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น หลักสูตร
ต้องใช้ ตำราเฉพาะอะไรบ้าง ฐานข้อมูลอะไร ครุภัณฑ์ เครื่องมือที่
จำเป็นของหลักสูตร (ไม่ใช่การรายงานจำนวน อาคาร สถานที)่
• จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ความพอเพียง พร้อมใช้งาน
ต่อการจัดการเรียนการสอน
• กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนในปีการศึกษาทีร่ ายงาน

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดำเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

ผลการดำเนินงาน
ดูหมวด 7

ถ้าไม่มี ใส่ NA
ดูหมวด 4
ใส่คะแนน
ใส่คะแนน
10 หรือ 11
?
?/10 หรือ 11

ข้อความต่อไปนี้ ถูกหรือผิด

ข้อความต่อไปนี้ ถูกหรือผิด

1. ตามเกณฑ์มาตรฐาน พศ. 2548 ทุกหลักสูตรต้องมีอาจารย์
ประจำหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน และซ้ำไม่ได้
2. ตามเกณฑ์มาตรฐาน พศ. 2558 หลักสูตรมีอาจารย์ประจำ
หลักสูตรได้ไม่จำกัดจำนวน แต่เป็นได้เพียง 1 หลักสูตร
3. ตามเกณฑ์มาตรฐาน พศ. 2558 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและร่วม ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
4. ตามเกณฑ์มาตรฐาน พศ. 2558 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. ตามเกณฑ์มาตรฐาน พศ. 2558 อาจารย์ผู้สอนระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องมีผลงานวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ
5 ปีย้อนหลังโดย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

6. ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ คิดจากผลรวมถ่วงน้ำหนักของ
ผลงานตีพิมพ์ทั้งหมดตามปีปฏิทิน หารด้วยจำนวนนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
7. ตัวบ่งชี้ 3.3 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
8. ตัวบ่งชี้ 3.3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษา
ที่เข้าในแต่ละรุ่นลบด้วยจํานวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปี
การศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานทีท่ ํางาน
ของนักศึกษา
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ข้อความต่อไปนี้ ถูกหรือผิด
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ข้อความต่อไปนี้ ถูกหรือผิด

9. องค์ประกอบที่ 4 เป็นการประเมินคุณภาพของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรทุกคน ของทุกหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ 48 หรือ 58
10. ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานอย่างน้อย 11
ข้อ ตามที่ระบุใน มคอ.2 หากประเมินพบว่าตัวบ่งชี้ข้อแรกไม่ผ่าน
เพียงข้อเดียว ที่เหลือ 10 ข้อผ่านหมด ถือว่าผลการดำเนินงาน
ร้อยละ (10/11*100) = 90.9 มีคะแนนเท่ากับ 4.50
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1. ตามเกณฑ์มาตรฐาน พศ. 2548 ทุกหลักสูตรต้องมีอาจารย์
ประจำหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน และซ้ำไม่ได้
2. ตามเกณฑ์มาตรฐาน พศ. 2558 หลักสูตรมีอาจารย์ประจำ
หลักสูตรได้ไม่จำกัดจำนวน แต่เป็นได้เพียง 1 หลักสูตร
3. ตามเกณฑ์มาตรฐาน พศ. 2558 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและร่วม ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
4. ตามเกณฑ์มาตรฐาน พศ. 2558 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. ตามเกณฑ์มาตรฐาน พศ. 2558 อาจารย์ผู้สอนระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องมีผลงานวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ
5 ปีย้อนหลังโดย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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ข้อความต่อไปนี้ ถูกหรือผิด

ข้อความต่อไปนี้ ถูกหรือผิด

6. ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ คิดจากผลรวมถ่วงน้ำหนักของ
ผลงานตีพิมพ์ทั้งหมดตามปีปฏิทิน หารด้วยจำนวนนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
7. ตัวบ่งชี้ 3.3 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
8. ตัวบ่งชี้ 3.3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษา
ที่เข้าในแต่ละรุ่นลบด้วยจํานวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปี
การศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานทีท่ ํางาน
ของนักศึกษา
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9. องค์ประกอบที่ 4 เป็นการประเมินคุณภาพของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรทุกคน ของทุกหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ 48 หรือ 58
10. ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานอย่างน้อย 11
ข้อ ตามที่ระบุใน มคอ.2 หากประเมินพบว่าตัวบ่งชี้ข้อแรกไม่ผ่าน
เพียงข้อเดียว ที่เหลือ 10 ข้อผ่านหมด ถือว่าผลการดำเนินงาน
ร้อยละ (10/11*100) = 90.9 มีคะแนนเท่ากับ 4.50
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