
 

 

 

หลักการ 
พันธกิจที่ส ำคัญที่สุดของสถำบันอุดมศึกษำคือกำรผลิตบัณฑิตหรือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ในวิชำกำรและวิชำชีพมีคุณลักษณะตำมหลักสูตรที่ก ำหนดกำรเรียนกำรสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักกำรของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญดังนั้นพันธกิจดังกล่ำวจึงเกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนเริ่ มตั้งแต่กำรก ำหนดปัจจัยน ำเข้ำที่ได้มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด
ประกอบด้วยกำรมีอำจำรย์ที่มีปริมำณและคุณภำพตำมมำตรฐำนหลักสูตรมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำร
เรียนกำรสอนที่อำศัยหลักกำรร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องมีกำรวำงระบบและกลไกกำรควบคุมคุณภำพขององค์ประกอบต่ำง ๆที่ใช้ในกำร
ผลิตบัณฑิตได้แก่ (ก) หลักสูตรกำรศึกษำในสำขำวิชำต่ำงๆ (ข) คณำจำรย์และระบบกำรพัฒนำอำจำรย์ (ค) 
สื่อกำรศึกษำและเทคนิคกำรสอน(ง) ห้องสมุดและแหล่งกำรเรียนรู้อื่น(จ) อุปกรณ์กำรศึกษำ(ฉ) สภำพแวดล้อม
ในกำรเรียนรู้และบริกำรกำรศึกษำ (ช) กำรวัดผลกำรศึกษำและสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนของนักศึกษำ (ซ) 
องค์ประกอบอ่ืนตำมที่แต่ละสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำเห็นสมควรตำมที่กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำพ.ศ. 2553 ก ำหนด 

ด้านคุณภาพบัณฑิตหมำยถึงกำรที่สถำบันอดุมศึกษำด ำเนินกำรรับนักศึกษำที่มีคุณสมบัติและจ ำนวน
ตรงตำมแผนกำรรับนักศึกษำสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรผลิตบัณฑิตอย่ำงมีคุณภำพและมหำวิทยำลัยผลิต
บัณฑิตได้ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติทั้งด้ำนคุณธรรมจริยธรรมด้ำนควำมรู้ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขกำร
สื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและทักษะทำงวิชำชีพรวมทั้งได้ตำมคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของ
สถำบันกล่ำวคือเป็นผู้ใช้ภำษำได้ดีถูกต้องประพฤติดีมีกริยำมำรยำทดีมีรสนิยมดีคิดตรึกตรองได้ถ่องแท้เจริญ
งอกงำมเพรำะควำมใฝ่รู้และสำมำรถแปลควำมคิดเป็นกำรกระท ำได้ส ำเร็จ เป็นผู้เรืองปัญญำมีควำมสำมำรถใน
กำรเรียนรู้มีทักษะและภูมิปัญญำในฐำนะนักวิชำกำรและนักวิชำชีพขั้นสูงมีทักษะในกำรวิจัยและมีจิตส ำนึก
และภูมิธรรมในฐำนะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลกตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำของชำติ 

 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

2. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ 

3. มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2547 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
4. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
5. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต 



6. ประกำศก.พ.อ. เรื่องมำตรฐำนของจรรยำบรรณที่พึงมีในสถำบันอุดมศึกษำพ.ศ. 2551 
7. กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติพ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF: HEd.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
8. กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำพ.ศ.2553 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
9. แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติพ.ศ. 2552 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
10. เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำพ.ศ. 2548 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
11. มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำรอบสำมพ.ศ. 2553 ส ำนักงำน 

รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) 
 
ตัวบ่งช้ีองค์ประกอบท่ี 2 จ ำนวน13ตัวบ่งชี้คือ 
 

ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 2.1ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 
ตัวบ่งชีส้กอ.ที่  2.2อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ตัวบ่งชีส้กอ.ที่  2.3อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ตัวบ่งชีส้กอ.ที่  2.4ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
ตัวบ่งชีส้กอ.ที่  2.5ห้องสมุดอุปกรณ์กำรศึกษำและสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชีส้กอ.ที่  2.6ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ตัวบ่งชีส้กอ.ที่  2.7ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีสกอ.ที่  2.8ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษำ 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่  1บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่  2คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่  3ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่  4ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์ 

หรือเผยแพร่ 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 14กำรพัฒนำคณำจำรย์ 

 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีส้กอ.ที่ 2.1 :ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีกำรศึกษำ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 

มหำวิทยำลัยมีหน้ำที่พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญำปณิธำนวิสัยทัศน์พันธกิจและควำมพร้อม
ของมหำวิทยำลัยตลอดจนสอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพของสังคมมีกำรประเมิน
หลักสูตรอย่ำงสม ่ำเสมอตำมหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของกำรประกันคุณภำพหลักสูตรมีกำรวำงระบบและกลไก
บริหำรหลักสูตรอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :ข้อ 

1. มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดย
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

2. มีระบบและกลไกกำรปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำและกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (กำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติหมำยถึงต้องมีกำรประเมินผลตำม “ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือ
สำขำวิชำเพ่ือกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกำศมำตรฐำน
คุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำให้ประเมินตำมตัวบ่งชี้กลำงที่ก ำหนดในภำคผนวกก ) ส ำหรับหลักสูตรสำขำวิชำชีพ
ต้องได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกสภำหรือองค์กรวิชำชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

(หมำยเหตุ : ส ำหรับหลักสูตรเก่ำหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติก่อนปีกำรศึกษำ 2555 ให้ยึดตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ
พ.ศ. 2548 ) 

4. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2และข้อ 3 
ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำและมีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่ำงน้อยตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดใน
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯกรณีหลักสูตรท่ีด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
จะต้องควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 ข้อแรกและอย่ำงน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2และข้อ 3 
ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำและมีกำรพัฒนำหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมผลกำรประเมินในข้อ  4 กรณี



หลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติจะต้องควบคุมก ำกับให้กำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
 
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค 2 : ข้อ 
 

6. มีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตรระหว่ำงสถำบันกับภำครัฐหรือภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชำชีพของหลักสูตรมำกกว่ำร้อยละ 30 ของจ ำนวนหลักสูตรวิชำชีพทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 

 
หมายเหตุ : 

1. กำรนับหลักสูตรปริญญำโทแผนกและปริญญำเอกให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียนใน
รอบปีกำรศึกษำที่ท ำกำรประเมินส ำหรับกำรนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุก
ระดับปริญญำโดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษำแต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ปิด
ด ำเนินกำรแล้ว 

2. คณะกรรมกำรรับผิดชอบหมำยถึงคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบในกำรเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอปิดหลักสูตรและคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบบริหำรหลักสูตรให้ เป็นไปตำม
รำยละเอียดหลักสูตรที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติซึ่งอำจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่ำงชุดก็ได้ 

 
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

เกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
2  ข้อ 

เกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

เกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
4  หรือ 5 ข้อ 
เกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร  
ครบ 5 ข้อ  

ตำมเกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตำมเกณฑ์
มำตรฐำนเพ่ิมเติม

เฉพำะกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

 (1) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกำรประชุมเพ่ือวำงแผนติดตำมและ
ทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร 

(2) มีรำยละเอียดของหลักสูตรตำมแบบมคอ .2 ที่สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติหรือมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ (ถ้ำมี) 

(3) มีรำยละเอียดของรำยวิชำและรำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม  (ถ้ำมี) ตำมแบบมคอ.3 
และมคอ.4 อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำให้ครบทุกรำยวิชำ 

(4) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบมคอ.5 และมคอ.6 ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุก
รำยวิชำ 

(5) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำมแบบมคอ.7 ภำยใน 60 วันหลังปีกำรศึกษำ 
(6) มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดในมคอ .3 และมคอ.4 

(ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ 
(7) มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลยุทธ์กำรสอนหรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้จำก

ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่รำยงำนในมคอ.7 ปีที่แล้ว 
(8) อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคนได้รับกำรปฐมนิเทศหรือค ำแนะน ำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
(9) อำจำรย์ประจ ำทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำรและ/หรือวิชำชีพอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(10) จ ำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (ถ้ำมี) ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำรและ/หรือวิชำชีพไม่

น้อยกว่ำร้อยละ 50 ต่อปี 
(11) ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 

3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0 
(12) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนน  

เต็ม 5.0 
 

 
หมายเหตุ :  

มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย
หรอืก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่สูงขึ้นเพื่อกำรยกระดับมำตรฐำนของตนเองโดยก ำหนดไว้ในรำยละเอียด
ของหลักสูตรทั้งนี้หลักสูตรของมหำวิทยำลัยทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลกำรด ำเนินกำรที่บรรลุตำม เป้ำหมำยตัว
บ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี จึงจะได้รับกำรเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติโดยเกณฑ์กำรประเมินผ่ำนคือมีกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 1-5 และอย่ำงน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี 



ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 2.2: อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีกำรศึกษำ 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  กองกำรเจ้ำหน้ำที่  :คณะใช้ข้อมูลของมหำวิทยำลัย 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน ำเข้ำ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำถือเป็นกำรศึกษำระดับสูงสุดที่ต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมลุ่มลึกทำงวิชำกำรเพ่ือปฏิบัติพันธกิจส ำคัญของมหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิตศึกษำ
วิจัยเพื่อกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ดังนั้นมหำวิทยำลัยจึงควรมีอำจำรย์ที่
มีระดับคุณวุฒิทำงกำรศึกษำในสัดส่วนที่เหมำะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของมหำวิทยำลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน :  มหำวิทยำลัยสำมำรถเลือกใชเ้กณฑ์กำรประเมินจำก 2 แนวทำงต่อไปนี้ 

1) แปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 
หรือ 

2) แปลงค่ำกำรเพ่ิมข้ึนของค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่ำนมำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 

 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มขและค2 
1) ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 

ขึ้นไปหรือ 
2) ค่ำกำรเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำท่ี

ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ : 
 

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำเอก 
         ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก = จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

               จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 
 
2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =                     ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
            ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

x 100 

x 5 



 
หรือ 

1. ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเปรียบเทียบกับปีที่ 
ผ่ำนมำ= ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกในปีที่ประเมินลบด้วยร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มี
คุณวุฒิปริญญำเอกในปีก่อนหน้ำปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่ำกำรเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำน
มำท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 

  ค่ำกำรเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำ 
  ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 

ค่ำกำรเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
  เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญำเอกพิจำรณำจำกระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่ำตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษำธิกำรกรณีที่มีกำรปรับวุฒิกำรศึกษำให้มีหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำภำยในรอบปี
กำรศึกษำนั้นทั้งนี้อำจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญำเอกได้ส ำหรับกรณีที่บำงสำขำวิชำชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่
เหมำะสมกว่ำทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

2. กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อใน
กรณีท่ีมีอำจำรย์บรรจุใหม่ให้ค ำนวณตำมเกณฑ์อำจำรย์ประจ ำที่ระบุในค ำชี้แจงเกี่ยวกับกำรนับจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

อำจำรย์ประจ ำหมำยถึงข้ำรำชกำรพนักงำนและบุคลำกรที่มีสัญญำจ้ำงกับมหำวิทยำลัยทั้งปีกำรศึกษำ
ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมพันธกิจหลักของสถำบันอุดมศึกษำ 

นักวิจัยประจ ำหมำยถึงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนหรือบุคลำกรที่มีสัญญำจ้ำงกับมหำวิทยำลัยทั้งปี
กำรศึกษำที่มีต ำแหน่งเป็นเจ้ำหน้ำที่วิจัยหรือนักวิจัย 

 
กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำให้นับระยะเวลำกำรท ำงำนดังนี้ 
9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่ำ 6 เดือน    ไม่สำมำรถน ำมำนับได้ 
 

x 5 คะแนนท่ีได ้ = 



3. คณะสำมำรถเลือกประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมินแนวทำงใดแนวทำงหนึ่งก็ได้ไม่จ ำเป็นต้องเลือก
เหมือนกับมหำวิทยำลัย 
 
ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 2.3 : อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ  :  กองกำรเจ้ำหน้ำที่  :คณะใช้ข้อมูลของมหำวิทยำลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน ำเข้ำ 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันอุดมศกึษำถือเป็นขุมปัญญำของประเทศและมีควำมรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อำจำรย์ในมหำวิทยำลัยท ำกำรศึกษำวิจัยเพ่ือแสวงหำและพัฒนำองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำต่ำงๆอย่ำง
ต่อเนื่องเพ่ือน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนรวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำประเทศกำรด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรเป็นสิ่งสะท้อนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวของอำจำรย์ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน : มหำวิทยำลัยสำมำรถเลือกใชเ้กณฑ์กำรประเมินจำก 2 แนวทำงต่อไปนี้ 

1) แปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนนระหว่ำง0 – 5 หรือ 
2) แปลงค่ำกำรเพิ่มขึ้นของค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเปรียบเทียบกับปี

ที่ผ่ำนมำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มขและค2 
1) ค่ำรอ้ยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รองศำสตรำจำรย์และ

ศำสตรำจำรย์รวมกันที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไปหรือ 
2) ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รองศำสตรำจำรย์

และศำสตรำจำรย์รวมกันเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ : 
 

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

                                                        =จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
    จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

 

 
 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร x  100 



2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร      

           ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
หรือ 

1. ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 
= ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรในปีที่ประเมินลบด้วยร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรในปีก่อนหน้ำปีที่ประเมิน 
 
 

2. แปลงค่ำกำรเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่ำนมำท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

ค่ำกำรเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 
ค่ำกำรเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ : 
1. กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับท้ังท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำตอ่ 

2. คณะสำมำรถเลือกประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมินแนวทำงใดแนวทำงหนึ่งก็ได้ไม่จ ำเป็นต้องเลือก

เหมือนกับมหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนที่ได้  = x  5 

x  5 คะแนนที่ได้  = 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 2.4   :     ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีงบประมำณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนกำร 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญจ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรและพัฒนำ
คณำจำรย์อย่ำงเหมำะสมทั้งในด้ำนเทคนิคกำรสอนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้และกำรใช้สื่อกำรสอนที่ทันสมัย
รวมทั้งมีกำรปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ผลกำรเรียนรู้และข้อมูลจำกควำมคิดเห็นของผู้เรียน
นอกจำกนั้นยังจ ำเป็นต้องมีบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีคุณภำพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้ำหมำยของ
มหำวิทยำลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน:  ข้อ 

1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์ทั้งด้ำนวิชำกำรเทคนิคกำรสอนและกำรวัดผลและมี

แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 

3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีและสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำย

สนับสนุนสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 



4. มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำร

พัฒนำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่

เกี่ยวข้อง 

5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนและดูแลควบคุมให้คณำจำรย์

และบุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำย

สนับสนุน 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และ

บุคลำกรสำยสนับสนุน 

หมายเหตุ : 
หลักฐำนส ำหรับกำรประเมินในเกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 3 เช่นผลกำรประเมินหรือผลกำรส ำรวจควำมพึง

พอใจของคณำจำรย์และบุคลำกรด้ำนสวัสดิกำรกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีและกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจหรือ
หลักฐำนเชิงประจักษ์อ่ืนๆที่เชื่อมโยงให้เห็นกำรท ำงำนได้ดีข้ึน 
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 3 
หรือ 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 ข้อ 

ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 2.5: ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีกำรศึกษำ 
   

ผู้รับผิดชอบ  :   ส ำนักหอสมุด  ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร  กองอำคำรและสถำนที่  กองสวัสดิกำร   
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ:มหำวิทยำลัยจะเป็นผู้ผลักดันกำรด ำเนินงำนและเขียนรำยงำน 
กำรประเมินตนเองรวมทั้งจะป้อนข้อมูลใน CHEQA Online ให้คณะ และคณะใช้คะแนนผล
กำรประเมินของมหำวิทยำลัย 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน ำเข้ำ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 

นอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอนมหำวิทยำลัยควรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพอย่ำงครบถ้วนโดยเฉพำะใน
เรื่องกำรบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียนเช่นสื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำห้องสมุดและแหล่ง
กำรเรียนรู้อ่ืน ๆกำรบริกำรด้ำนงำนทะเบียนกำรบริกำรนักศึกษำนำนำชำติเป็นต้นนอกจำกนั้นยังจ ำเป็นต้องมี



สภำพแวดล้อมและกำรบริกำรด้ำนกำยภำพที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของนักศึกษำเช่นสิ่งแวดล้อมในสถำบัน
หอพักนักศึกษำห้องเรียนสถำนที่ออกก ำลังกำยบริกำรอนำมัยกำรจัดจ ำหน่ำยอำหำรเป็นต้น 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน:ข้อ 
1. มีกำรจัดกำรหรือจัดบริกำรเพ่ือให้นักศึกษำมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรำไม่สูงกว่ำ8 FTES ต่อ

เครื่อง 

2. มีบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และมีกำรฝึกอบรมกำรใช้

งำนแก่นักศึกษำทุกปีกำรศึกษำ 

3. มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำนักศึกษำอย่ำงน้อยใน

ด้ำนห้องเรียนห้องปฏิบัติกำรอุปกรณ์กำรศึกษำและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

4. มีบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นอ่ืนๆอย่ำงน้อยในด้ำนงำนทะเบียนนักศึกษำผ่ำนระบบ

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์กำรบริกำรอนำมัยและกำรรักษำพยำบำลกำรจัดกำรหรือจัดบริกำรด้ำนอำหำรและสนำม

กีฬำ 

5. มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่ำงน้อยใน

เรื่องประปำไฟฟ้ำระบบก ำจัดของเสียกำรจัดกำรขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ

อำคำรต่ำงๆโดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของบริกำรในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพในข้อ 6 มำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพ

ที่สนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 

1. ในเกณฑ์มำตรฐำนข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่ำงๆของนักศึกษำที่มีกำร
ลงทะเบียนกำรใช้ wifi กับมหำวิทยำลัยด้วย 

2. กำรคิดจ ำนวน FTES ให้น ำจ ำนวน FTES ของแต่ละระดับกำรศึกษำรวมเข้ำด้วยกันโดยไม่ต้อง
เทียบเป็น FTES ของระดับปริญญำตรี 

 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 



 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
2 หรือ 3  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 4 
หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 2.6:ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีกำรศึกษำ 



 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนกำร 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้องเป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญมีกำรจัดรูปแบบกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เหมำะสมและยืดหยุ่นโดยกำรมีส่วนร่วมจำกบุคคลมหำวิทยำลัยหรือชุมชนภำยนอกมีกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงเฉพำะตัวของนักศึกษำซึ่งเป็นเรื่องที่ส ำคัญมำกต่อควำมสนใจใฝ่รู้
และต่อศักยภำพในกำรแสวงหำควำมรู้ของนักศึกษำเช่นกำรเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้ค้นคว้ำวิจัยโดยอิสระใน
รูปโครงกำรวิจัยส่วนบุคคลกำรจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภำคปฏิบัติในห้องปฏิบัติกำรรวมทั้งมีกำรฝึกประสบกำรณ์
ภำคสนำมอย่ำงพอเพียงมีกำรจัดสัมมนำจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำโครงกำรมีกำรเรียนกำรสอนทำง
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอส ำหรับ
กำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
 

1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทุกหลักสูตร 

2. ทุกรำยวิชำของทุกหลักสูตรมีรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ก่อน

กำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำตำมที่ก ำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

3. ทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำร

ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจำกกำรท ำวิจัย 

4. มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกเข้ำมำมีส่วน

ร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร 

5. มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรวิจัยหรือจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือพัฒนำกำรเรียน

กำรสอน 

6. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุน

กำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำทุกภำคกำรศึกษำโดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแต่ละรำยวิชำต้องไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 

จำกคะแนนเต็ม 5 

7. มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลยุทธ์กำรสอนหรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้

ทุกรำยวิชำตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ 

 
 



 
 
หมายเหตุ : 

1. มหำวิทยำลัยหรือคณะจะต้องประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำทุกภำคกำรศึกษำยกเว้นรำยวิชำที่ไม่มีกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนหรือ
ในห้องปฏิบัติกำรเช่นกำรฝึกงำนสหกิจศึกษำกำรค้นคว้ำอิสระวิชำโครงงำนสำรนิพนธ์และวิทยำนิพนธ์เป็นต้น 

2. งำนวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑ์ข้อ 5 หมำยถึงงำนวิจัยของผู้สอนของมหำวิทยำลัย
ที่ได้พัฒนำขึ้นและน ำไปใช้ในกำรพัฒนำวิธีกำรสอนกรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF)ต้องมีกำรจัดท ำรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำ
มี) ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำด้วย 

 

เกณฑ์การประเมิน :  ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 4 
หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 2.7: ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีกำรศึกษำ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
คุณลักษณะของบัณฑิตหมำยถึงคุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำพึงมี

ประกอบด้วย 2 ส่วนคือคุณลักษณะของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติของแต่ละหลักสูตรและ
คุณลักษณะของบัณฑิตตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติมี 5 
ด้ำนได้แก่ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมด้ำนควำมรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศส่วนคุณลักษณะ
บัณฑิตตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตอำจมีควำมแตกต่ำงกันตำมลักษณะอำชีพหรือบริบทของผู้ใช้และอำจ
ปรำกฏในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติหรือที่มีลักษณะเพ่ิมเติมจำกกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิเช่นกำรบริหำร
จัดกำรกำรเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนกำรก้ำวทันวิทยำกำรควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ควำมรู้กับกำรปฏิบัติงำนจริง
ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำหรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรที่เน้นกำรวิจัยควรมีคุณลักษณะ
เพ่ิมเติมด้ำนควำมเป็นนักวิชำกำรกำรเป็นผู้น ำทำงควำมคิดโดยเฉพำะควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดเชิงวิพำกษ์และ
กำรน ำเสนอผลงำน 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

1. มีกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงน้อย

ส ำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญำตรีทุกรอบระยะเวลำตำมแผนก ำหนดกำรศึกษำของหลักสูตร 

2. มีกำรน ำผลจำกข้อ 1 มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรวัดผลกำรศึกษำ

และสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะอำชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำร

ของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีกำรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทั้งด้ำนบุคลำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศและงบประมำณที่เอ้ือต่อ

กำรพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิต 



4. มีระบบและกลไกกำรส่งเสริมให้นักศึกษำระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำร

ประชุมวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในที่ประชุมระหว่ำงมหำวิทยำลัยหรือที่ประชุมระดับชำติหรือ

นำนำชำติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษำระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่จัดโดย

มหำวิทยำลัย 

เกณฑ์การประเมิน :  ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2   ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 3 
ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

 
 
ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 2.8   : ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ  :   กองกิจกำรนักศึกษำ  :มหำวิทยำลัยจะเป็นผู้ผลักดันกำรด ำเนินงำนและเขียนรำยงำน 
กำรประเมินตนเองรวมทั้งจะป้อนข้อมูลใน CHEQA Online ให้คณะ และคณะใช้คะแนนผล
กำรประเมินของมหำวิทยำลัย 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษำเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส ำคัญของ
คุณภำพบัณฑิตตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและกรอบ มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติรวมทั้งควำมคำดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมดังนั้นมหำวิทยำลัยจึงควรมีกำรวัด
ระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทีม่หำวิทยำลัยจัดให้กับนักศึกษำ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีกำรก ำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนักศึกษำที่ต้องกำรส่งเสริมไว้เป็นลำยลักษณ์

อักษร 

2. มีกำรถ่ำยทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนักศึกษำที่ต้องกำรส่งเสริม

ตำมข้อ 1 ไปยังผู้บริหำรคณำจำรย์นักศึกษำและผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึงทั้งมหำวิทยำลัย 

3. มีโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมที่ก ำหนดในข้อ 1 โดย

ระบุตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยวัดควำมส ำเร็จ 



4. มีกำรประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษำตำมตัวบ่งชี้และ

เป้ำหมำยที่ก ำหนดในข้อ 3 โดยมีผลกำรประเมินบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

5. มีนักศึกษำหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษำได้รับกำรยกย่องชมเชยประกำศเกียรติคุณด้ำน

คุณธรรมจริยธรรมโดยหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ 

หมายเหตุ : 
1. กำรยกย่องชมเชยประกำศเกียรติคุณด้ำนคุณธรรมจริยธรรมหำกด ำเนินกำรในระดับมหำวิทยำลัย

ต้องมีกรรมกำรภำยนอกมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันหรือเข้ำร่วมกำรคัดเลือก
ที่มำจำกหลำกหลำยมหำวิทยำลัย (ตั้งแต ่3 มหำวิทยำลัยขึ้นไป) 

2. หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติหมำยถึงหน่วยงำนนอกมหำวิทยำลัยระดับกรมหรือเทียบเท่ำขึ้นไป 
(เช่นระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสำหกิจหรือองค์กำรมหำชนหรือบริษัทมหำชนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
หรือองค์กรกลำงระดับชำติทั้งภำครัฐและเอกชน (เช่นสภำอุตสำหกรรมสภำหอกำรค้ำสภำวิชำชีพ) 
 

เกณฑ์การประเมิน :  ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2   ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 3 
ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที ่1 :   บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน1ปี 
 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีกำรศึกษำ 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  กองแผนงำน  : มหำวิทยำลัยจะส่งผลกำรด ำเนินงำนให้คณะเพ่ือน ำไปเขียนในรำยงำน 

กำรประเมินตนเอง 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 
บัณฑิตปริญญำตรีที่ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรภำคปกติภำคพิเศษและภำคนอกเวลำในสำขำนั้นๆที่

ได้งำนท ำหรือมีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำภำยในระยะเวลำ1ปีนับจำกวันที่ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อเทียบ
กับบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำนั้น 

กำรนับกำรมีงำนท ำนับกรณีกำรท ำงำนสุจริตทุกประเภทที่สำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำมำประจ ำเพ่ือเลี้ยง
ชีพตนเองได้กำรนับจ ำนวนผู้มีงำนท ำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำ
ให้นับเฉพำะผู้ที่เปลี่ยนงำนใหม่หลังส ำเร็จกำรศึกษำเท่ำนั้น 
 
วิธีการค านวณ 



 

จ ำนวนบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน1ปี 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจทั้งหมด 
 

 
หมำยเหตุไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำหรือมีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว 
 ผู้ที่ศึกษำต่อในระดับบัณฑิตศึกษำผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหำร 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบก ำหนดร้อยละ100เท่ำกับ5คะแนน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลจำกกำรส ำรวจต้องมีควำมเป็นตัวแทนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งในเชิงปริมำณอย่ำงน้อยร้อยละ
70 และในเชิงคุณลักษณะครอบคลุมทุกคณะกรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ำรวจไม่ถึงร้อยละ70ของบัณฑิตที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำให้มีกำรติดตำมซ้ ำโดยผลกำรส ำรวจต้องสำมำรถระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ 
2. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังภำคปกติและภำคพิเศษ (ภำคนอกเวลำรำชกำร) 
3. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำ 
4. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประกอบอำชีพอิสระ 
5. จ ำนวนบัณฑิตท่ีมีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ 
6. จ ำนวนบัณฑิตท่ีศึกษำต่อ 
7. เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ 
 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที ่2 :  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ  :  กองแผนงำน  : มหำวิทยำลัยจะส่งผลกำรด ำเนินงำนให้คณะเพ่ือน ำไปเขียนในรำยงำน 

กำรประเมินตนเอง 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 
คุณภำพของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF: HEd. หรือ Thai 

Qualifications Framework for Higher Education) หมำยถึงคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญำตรี
ปริญญำโทและปริญญำเอกตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

x 100 
ปีกำรศึกษำ 
  ปีกำรศึกษำ 



อุดมศึกษำ (สกอ.) ระบุโดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่สถำบันก ำหนดครอบคลุมอย่ำงน้อย 5
ด้ำนคือ1) ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม2) ด้ำนควำมรู้3) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบและ5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศรวมทั้ง TQF ตำมสำขำวิชำชีพที่ประกำศใช้ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ท่ีสภำหรือองค์กรวิชำชีพก ำหนดเพ่ิมเติมหรือสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 

กรณีท่ีเป็นวิชำชีพที่มีกำรเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจำกกรอบมำตรฐำนทั้ง5ด้ำนต้อง
ท ำกำรประเมินครบทุกด้ำน 

 
วิธีการค านวณ 

ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑิต 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม5) 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลจำกกำรส ำรวจต้องมีควำมเป็นตัวแทนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังในเชิงปริมำณและในเชิงคุณภำพ
ครอบคลุมทุกคณะอย่ำงน้อยร้อยละ20ของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำโดยมีข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภำพบัณฑิตในด้ำนต่ำงๆตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติที่

มหำวิทยำลัยเป็นผู้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลเองโดยใช้แนวทำงจำกตัวอย่ำงแบบสอบถำมที่เผยแพร่โดยสมศ. 

2. ผู้ตอบแบบสอบถำมคือผู้ใช้บัณฑิตหรือสถำนศึกษำท่ีรับบัณฑิตเข้ำศึกษำต่อ 

3. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรผลิตบัณฑิตจำกระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (CHE QA Online System) โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 

4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง5ด้ำนและแสดงวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที ่3  :    ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีปฏิทิน หาร ปีกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ:บัณฑิตวิทยำลัยฯ: ให้คณะใช้ขอมูลทีต่รงกันกับของมหำวิทยำลัย 
 

ค าอธิบาย 

  ปีกำรศึกษำ 
  ปีกำรศึกษำ 



ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยส ำคัญของ
คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่แสดงถึงควำมเป็นผู้น ำทำงควำมคิดควำมสำมำรถด้ำนกำรคิด
เชิงวิพำกษ์กำรน ำเสนอผลงำนมีทักษะในกำรวิจัยทักษะและภูมิปัญญำในฐำนะนักวิชำกำรและนักวิชำชีพขั้นสูง 

ผลงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทหมำยถึงบทควำมที่เป็นผลจำกวิทยำนิพนธ์หรือบทควำม
จำกสำรนิพนธ์หรือบทควำมจำกศิลปนิพนธ์ 

กำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหมำยถึงกำรเผยแพร่ในลักษณะของรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรวำรสำรวิชำกำรหรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรในระดับมหำวิทยำลัยหรือระดับคณะ
และต้องเป็นผลงำนที่ผ่ำนกำรกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยร่วมเป็นกรรมกำร
พิจำรณำด้วย 

งำนวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติหมำยถึงกำรน ำเสนอบทควำมวิจัยในที่ประชุม
วิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร 
(Proceedings) ระดับชำติที่มีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำนหรือคณะกรรมกำรจัดประชุมประกอบด้วย
ศำสตรำจำรย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ
นอกมหำวิทยำลัยเจ้ำภำพอย่ำงน้อยร้อยละ25 

งำนวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติหมำยถึงกำรน ำเสนอบทควำมวิจัยในที่ประชุม
วิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร 
(Proceedings) ระดับนำนำชำติที่มีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำนหรือคณะกรรมกำรจัดประชุมประกอบด้วย
ศำสตรำจำรย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ
จำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ25 

กำรส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full 
Paper) และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้วกำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถอยู่ใน
รูปแบบเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้

งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติหมำยถึงบทควำมจำกผลงำนวิจัยที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI)หรือวำรสำรวิชำกำรระดับชำติตำมประกำศของสมศ. 

งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติหมำยถึงบทควำมจำกผลงำนวิจัยที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกลได้แก่ฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐำนข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ
ฐำนข้อมูล Scopus หรือวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติตำมประกำศของสมศ. 
 
 
 



วิธีการค านวณ 
 

 ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์ 
หรือเผยแพร่ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด 

 
หมายเหตุ    นับตำมปีที่ได้รับกำรตีพิมพ์เท่ำนั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ก ำหนดระดับคุณภำพงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ (proceedings) 
0.75 มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

(proceedings) หรือมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ 
1.00 มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
 

ก ำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 
0.125 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับมหำวิทยำลัยหรือจังหวัด 
0.25 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
0.50 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
0.75 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน 
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ3คนและต้องมีบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยร่วมพิจำรณำด้วย 
 

อาเซียนหมำยถึงสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian  
Nations) มี10ประเทศได้แก่บรูไนกัมพูชำอินโดนีเซียสปป.ลำวมำเลเซียพม่ำฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ไทยและเวียดนำม 
 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นโครงกำรร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศอื่น 
 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียนเป็นกำรเผยแพร่เฉพำะในกลุ่มอำเซียน10ประเทศ (อย่ำงน้อย5 

x 100 
    ปีปฏิทิน 
  ปีกำรศึกษำ 



ประเทศ หมำยถึง นับรวมประเทศไทยด้วย) และกำรให้คะแนนตำมแหล่งเผยแพร่ไม่จ ำเป็นต้อง 
ไปแสดงในต่ำงประเทศ 

 
 
 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติเป็นกำรเผยแพร่ที่เปิดกว้ำงส ำหรับทุกประเทศ (อย่ำงน้อย5ประเทศที่ 

ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอำเซียน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบก ำหนดร้อยละ25เท่ำกับ5คะแนน 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. จ ำนวนและรำยชื่อบทควำมที่เป็นผลจำกวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับชำติหรือนำนำชำติรำยปีตำมปีกำรศึกษำ

หรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีกำรศึกษำพร้อมชื่อเจ้ำของบทควำมชื่อวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ปีที่ตีพิมพ์ชื่อวำรสำร

หรือรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ค่ำน้ ำหนักของบทควำมวิจัยแต่ละชิ้น 

2. จ ำนวนและรำยชื่อผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับ

กำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติพร้อมชื่อเจ้ำของผลงำนปีที่เผยแพร่ชื่อหน่วยงำนหรือองค์กร

พร้อมทั้งจังหวัดประเทศที่เผยแพร่รูปแบบของกำรเผยแพร่พร้อมหลักฐำนและค่ำน้ ำหนักของกำรเผยแพร่

ผลงำนแต่ละชิ้น 

3. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี ้สมศ. ที ่4  :    ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีปฏิทินหำร ปีกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ:บัณฑิตวิทยำลัยฯ: ให้คณะใช้ขอมูลที่ตรงกันกับของมหำวิทยำลัย 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 
 

ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยส ำคัญของ
คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่แสดงถึงควำมเป็นผู้น ำทำงควำมคิดควำมสำมำรถด้ำนกำรคิด
เชิงวิพำกษ์กำรน ำเสนอผลงำนมีทักษะในกำรวิจัยทักษะและภูมิปัญญำในฐำนะนักวิชำกำรและนักวิชำชีพขั้นสูง 

งำนวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติหมำยถึงกำรน ำเสนอบทควำมวิจัยในที่ประชุม
วิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร 
(Proceedings)ระดับชำติที่มีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำนหรือคณะกรรมกำรจัดประชุมประกอบด้วย
ศำสตรำจำรย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ
นอกมหำวิทยำลัยเจ้ำภำพอย่ำงน้อยร้อยละ25 

งำนวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติหมำยถึงกำรน ำเสนอบทควำมวิจัยในที่ ประชุม
วิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร 
(Proceedings) ระดับนำนำชำติที่มีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำนหรือคณะกรรมกำรจัดประชุมประกอบด้วย
ศำสตรำจำรย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ
จำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ25 

กำรส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full 
Paper) และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้วกำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถอยู่ใน
รูปแบบเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 



งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติหมำยถึงบทควำมจำกผลงำนวิจัยที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวำรสำรวิชำกำรระดับชำติตำมประกำศของสมศ. 

งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติหมำยถึงบทควำมจำกผลงำนวิจัยที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกลได้แก่ฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐำนข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ
ฐำนข้อมูล Scopus หรือวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติตำมประกำศของสมศ. 

 
 
 
 
 
 

 
วิธีการค านวณ 
 

ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์ 
หรือเผยแพร่ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท้ังหมด 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ก ำหนดระดับคุณภำพบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ/ระดับนำนำชำติ 

หรือมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI 
0.50 มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในประกำศของสมศ. 
0.75 มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในประกำศของสมศ. 
1.00 มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับ

วำรสำร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่ำสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่

x 100 
    ปีปฏิทิน 
  ปีกำรศึกษำ 



ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ISI หรือ Scopus  

 
 
ก ำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 
0.125 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับมหำวิทยำลัยหรือจังหวัด 
0.25 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
0.50 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
0.75 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน 
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ3คนและต้องมบีุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยร่วมพจิำรณำด้วย 
 
อาเซียนหมำยถึงสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian  

Nations)มี10ประเทศได้แก่บรูไนกัมพูชำอินโดนีเซียสปป.ลำวมำเลเซียพม่ำฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ไทยและเวียดนำม 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นโครงกำรร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศอื่น 
 
 

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียนเป็นกำรเผยแพร่เฉพำะในกลุ่มอำเซียน10ประเทศ (อย่ำงน้อย5 
ประเทศ หมำยถึง นับรวมประเทศไทยด้วย) และกำรให้คะแนนตำมแหล่งเผยแพร่ไม่จ ำเป็นต้อง 
ไปแสดงในต่ำงประเทศ 

 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติเป็นกำรเผยแพร่ที่เปิดกว้ำงส ำหรับทุกประเทศ (อย่ำงน้อย5ประเทศ 
ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอำเซียน) 
 



เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบก ำหนดร้อยละ50เท่ำกับ5คะแนน 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. จ ำนวนและรำยชื่อบทควำมวิจัยจำกวิทยำนิพนธ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับ

กำรตีพิมพ์ในระดับชำติหรือนำนำชำติรำยปีตำมปีกำรศึกษำหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีกำรศึกษำพร้อมชื่อเจ้ำของ
บทควำมชื่อวิทยำนิพนธ์ปีที่ตีพิมพ์ชื่อวำรสำรหรือรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ค่ำน้ ำหนัก
ของบทควำมวิจัยแต่ละชิ้น 

2. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชีส้มศ.ที่  14   :  การพัฒนาคณาจารย์ 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ :กองกำรเจ้ำหน้ำที่:มหำวิทยำลัยส่งผลกำรด ำเนินงำนให้คณะเขียนรำยงำนประเมินตนเอง  



 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

คุณภำพของคณำจำรย์เป็นปัจจัยส ำคัญท่ีส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียนรวมทั้งพิจำรณำจำกควำมส ำเร็จ
ของสถำนศึกษำในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์เพ่ือให้อำจำรย์ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำกำรอย่ำงต่อเนื่องอันจะท ำให้สถำนศึกษำสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกลคุณภำพอำจำรย์พิจำรณำจำก
คุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
ก ำหนดค่ำน้ ำหนักระดับคุณภำพอำจำรย์ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี 
 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อำจำรย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 1 3 6 
รองศำสตรำจำรย์ 3 5 8 

ศำสตรำจำรย์ 6 8 10 
 

วิธีการค านวณ 
 

ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ค ำนวณดังนี้ 
 

ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของอำจำรย์ประจ ำ 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยก ำหนดให้ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์เป็น6เท่ำกับ5คะแนน 
 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. จ ำนวนและรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำทั้งหมดในแต่ละปีกำรศึกษำ 
2. นับอำจำรย์ที่ปฏิบัติงำนจริงและท่ีลำศึกษำต่อโดยมีฐำนข้อมูลที่ระบุรำยละเอียดแสดงวุฒิกำรศึกษำ

และต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

หมายเหตุกำรคิดคะแนนกรณีสำขำวิชำกำร/วิชำชีพ 
-  คุณวุฒิคณำจำรย์กรณีสำขำวิชำกำร/วิชำชีพให้รับรองกำรเทียบเท่ำตำมเกณฑ์ของสกอ.  
และกรณีสำยวิชำชีพให้เทียบปริญญำสูงสุดตำมเกณฑ์ก.พ. 

 

  ปีกำรศึกษำ 
  ปีกำรศึกษำ 


