
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
เกณฑการประเมิน IQA สกอ

โดย

รองศาสตราจารย ดร. ลิลลี่ กาวีตะ

2-3 และ 5-6 มีนาคม 2563
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รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรรมการประเมิน ตองมีความรู ความเขาใจ

 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA) : 

IQA สกอ

 คําอธิบายเพิ่มเติมคู  มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ พ.ศ. 2552 (TQF) 

 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ป พ.ศ. 2558

 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับ บัณฑิตป พ.ศ. 2558 

 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
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http://qa.ku.ac.th/web2016/

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หนูไมรู ???

https://eduserv.ku.ac.th

การพัฒนาหลกัสูตร/การสอน

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

http://www.mua.go.th/users/bhes/

http://live.ku.ac.th/?p=7032
การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

http://eduserv.ku.ac.th/
http://qa.ku.ac.th/web2016/
http://eduserv.ku.ac.th/
http://www.mua.go.th/users/bhes/
http://www.mua.go.th/users/bhes/
http://eduserv.ku.ac.th/
http://live.ku.ac.th/?p=7032


รายละเอียด

ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร
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องคประกอบใน

การประกันคุณภาพ

หลักสูตร

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่

เก่ียวของ

1. การ

กํากับ

มาตรฐาน

1.1 การบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด

โดย สกอ.

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ปริญญาตรี (พ.ศ. 2548) เกณฑ 3 ขอ, (พ.ศ. 2558) เกณฑ 5

ขอ

บัณฑิตศึกษา (พ.ศ. 2548) เกณฑ 11 ขอ (พ.ศ. 2558) เกณฑ 

10 ขอ

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

 ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวน

เสีย)

2.2 การไดงานทําหรือ

ผลงานวิจัยของผูสําเร็จ

การศึกษา

 ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพหรือเผยแพร

ระบบการประกันคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร
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องคประกอบใน

การประกัน

คุณภาพหลักสูตร

ตัวบงชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่

เก่ียวของ

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา  การรับนักศึกษา
 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

3.2 การสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา

 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรู ในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

 อัตราการคงอยูของนักศึกษา  
 อัตราการสําเร็จการศึกษา   
 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา

ระบบการประกันคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ตอ)
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องคประกอบใน

การประกัน

คุณภาพหลักสูตร

ตัวบงชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่

เก่ียวของ

4. อาจารย 4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย

 การรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร

 การบริหารอาจารย 

 การสงเสริมและพัฒนาอาจารย

4.2 คุณภาพอาจารย  รอยละอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ
 ผลงานวิชาการของอาจารย 
 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ี

ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ SCOPUS ตอจํานวน
อาจารย ประจําหลักสูตร

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  อัตราการคงอยูของอาจารย

 ความพึงพอใจของอาจารย

ระบบการประกันคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ตอ)
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องคประกอบใน

การประกัน

คุณภาพหลักสูตร

ตัวบงชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวของ

5. หลักสูตร 

การเรียนการสอน 

การประเมินผูเรียน

5.1 สาระของรายวิชา
ในหลักสตูร

 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลท่ีใชในการ

พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร

 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน

ศาสตรสาขานั้นๆ

 การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

 ความเชื่อมโยงของการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชากับ

มาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธ

ผูเรียน 

ระบบการประกันคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ตอ)
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องคประกอบใน

การประกัน

คุณภาพหลักสูตร

ตัวบงชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวของ

5. หลักสูตร 

การเรียนการสอน 

การประเมินผูเรียน

5.2 การวางระบบ
ผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

 การพิจารณากําหนดผูสอน

 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.4

 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา

 การกํากับกระบวนการเรียนการสอน

 การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี

 การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

 การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระและการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

 มีการปรับปรุงกระบวนงานตามคําอธิบายตัวบงชี้ที่ 5.2 ที่

สะทอนผลลัพธตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ดาน

ผลลัพธผูเรียน

ระบบการประกันคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ตอ)
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องคประกอบใน

การประกัน

คุณภาพหลักสูตร

ตัวบงชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่

เก่ียวของ

5.3 การประเมิน
ผูเรียน

 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน

หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)

 การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา
 มีการปรับปรุงกระบวนงานตามคําอธิบายตัวบงชี้ท่ี 5.3 ท่ีสะทอน

ผลลัพธตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน
5.4 ผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ระบบการประกันคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ตอ)
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องคประกอบใน

การประกัน

คุณภาพ

หลักสูตร

ตัวบงชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน

ประเด็นที่เก่ียวของ

6. ส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู

6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน

โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมี

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู

 จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและ

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน

 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู

ระบบการประกันคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ตอ)



รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การบริหารจัดการหลกัสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

เกณฑ 2548 เกณฑ 2558

ปริญญาตรี  3 ประเด็น

บัณฑิตศึกษา 11 ประเด็น

ปริญญาตรี  5 ประเด็น

บัณฑิตศึกษา 10 ประเด็น

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หมวด 1 ขอมูลทั่วไป
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รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548

เกณฑการประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1. จํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตร

ไมนอยกวา 5 คน และเปน

อาจารยประจํา

เกินกวา 1 หลักสูตรไมได

และประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษา

ตามหลักสูตรนั้น

ไมนอยกวา 5 คน และ

เปนอาจารยประจํา

เกินกวา 1 หลักสูตรไมได

และประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษา

ตามหลักสูตรนั้น

ไมนอยกวา 5 คนและ

เปนอาจารยประจํา

เกินกวา 1 หลักสูตรไมได

และประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษา

ตามหลักสูตรน้ัน

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน

2. คุณสมบัติของ

อาจารยประจํา

หลักสูตร

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือ ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวาผูชวย

ศาสตราจารย อยางนอย 2 คน

ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชาที่เปดสอน

ตองทําหนาที่เปนอาจารยประจํา

หลักสูตรที่ระบุไวหลักสูตรใด

หลักสูตรหน่ึงเทาน้ัน 

โดยมคีุณสมบัติเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 

หรืออาจารยผูสอน

ตองทําหนาที่เปนอาจารยประจํา

หลักสูตรที่ระบุไวหลักสูตรใด

หลักสูตรหน่ึงเทาน้ัน 

โดยมคีุณสมบัติเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ

หรืออาจารยผูสอน

13
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รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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3. คุณสมบัติของ

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร

คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญา

เอกหรือเทียบเทา หรือ

ดํารงตําแหนงรอง

ศาสตราจารย

ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน

จํานวนอยางนอย 3 คน

คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญา

เอกหรือเทียบเทา หรือ

ดํารงตําแหนงศาสตราจารย

ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน

จํานวนอยางนอย 3 คน

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน
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4. คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอน

1. อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญา

โทหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

ที่สัมพันธกัน และ

2. มีประสบการณดานการสอน และ

3. มีประสบการณในการทําวิจัย

ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา

1. อาจารยประจําหรือ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ

ไมต่ํากวารองศาสตราจารย 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

ที่สัมพันธกัน และ

2. มีประสบการณดานการ

สอน และ

3. มีประสบการณในการทํา

วิจัย

ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน
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รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2558

เกณฑการประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

5. คุณสมบัติของ

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก

และอาจารยที่ปรึกษา

การคนควาอิสระ

1. เปนอาจารยประจําที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ไมตํ่ากวารองศาสตราจารย 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

ที่สัมพันธกัน และ

2. มีประสบการณในการทําวิจัย

ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา

เพ่ือรับปริญญา 

1. เปนอาจารยประจําที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ไมตํ่ากวารองศาสตราจารย 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

ที่สัมพันธกัน และ

2. มีประสบการณในการทําวิจัย 

ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา

เพ่ือรับปริญญา

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน
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6. คุณสมบัติของ

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม 

(ถามี)

1. เปนอาจารยประจําหรือ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

ที่สัมพันธกัน และ

2. มีประสบการณในการทําวิจัย

ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา

1. เปนอาจารยประจําหรือ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

ที่สัมพันธกัน และ

2. มีประสบการณในการทําวิจัย

ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา

รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน
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หมายเหตุ

แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 7.6

• ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึงบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอนเปนอยางดี ซึ่ง

อาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไมตองพิจารณาดาน

คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตอง

เปนบุคลากรประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

รวม อาจเปนบุคคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ

และประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ

วิชาชีพดานนั้น เทียบไดไมตํ่ากวาระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เก่ียวของกําหนด 

• กรณีหลักสูตรปริญญาเอกไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หรือ

อาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรอง

ศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแตงต้ังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแทน

เปนกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และตองแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ใหรับทราบการแตงต้ังนั้นดวย 18



เกณฑการประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

7. คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ 

1. อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา

รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ

2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใช

สวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

1. อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา

รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ

2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใช

สวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

8. การตีพิมพ

เผยแพรผลงานของ

ผูสําเร็จการศึกษา

(เฉพาะแผน ก เทาน้ัน)

ตองเปนรายงานสืบเน่ืองฉบับเต็มใน

การประชุมวิชาการ (proceedings) 

หรือวารสาร หรือสิ่งพิมพวิชาการ ซึ่ง

อยูในรูปแบบเอกสารหรือ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส

วารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการ

ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 

(peer review)

ซึ่งอยูในรูปแบบเอกสาร 

หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส

วิทยานิพนธซ่ึงเก่ียวของกับสิ่งประดิษฐ การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร สามารถทดแทนการตีพิมพ

ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการได โดยพิจารณาจากปที่ไดรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไมใชปที่ขอจด

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน
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9. ภาระงานอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ

และการคนควาอิสระ

ในระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยานิพนธ 

• อาจารย 1 ตอ นักศึกษา 5 คน

การคนควาอิสระ 

• อาจารย 1 ตอ นักศึกษา 15 คน 

• หากเปนที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภท

ใหเทียบสัดสวนนักศึกษาที่ทํา

วิทยานิพนธ 1 คนเทียบเทากับ 

นักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน

วิทยานิพนธ

• อาจารย 1 ตอ นักศึกษา 5 คน 

หมายเหตุ

• เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 10 กําหนดวา อาจารยประจํา 1 คนเปน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแล

นักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษา แตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 คน  

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน
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10. อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

มีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง

และสมํ่าเสมอ

ควรมีอยางนอย 

1 เร่ืองในรอบ 5 ป

ควรมีอยางนอย 

1 เร่ืองในรอบ 5 ป 

ใหนับรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพในปการศึกษาที่รับการประเมิน

เปนเจตนารมณที่ประสงคใหมีการพัฒนางานวิจัยอยางสมํ่าเสมอ

21รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน
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11. การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ี

กําหนด

ตองไมเกิน 5 ป

(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ

อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดย

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให

หลักสูตรใชงานในปที่ 6)

หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป 

ประกาศใชในปที่ 7 หรือหลักสูตร 

6 ป ประกาศใชในปที่ 8)

ตองไมเกิน 5 ป

(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ

อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดย

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6)

ตองไมเกิน 5 ป

(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ

อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดย

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6)

รวม เกณฑ 3 ขอ เกณฑ 11 ขอ เกณฑ 11 ขอ

22รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน

22



รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

23

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘



อาจารยประจํา

๒๕๕๘ หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ใน

สถาบันอุดมศึกษาที่ เป ดสอนหลักสูตร น้ัน  ที่ มีหน าที่

รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาที่

เต็มเวลา

สําหรับอาจารยประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมต้ังแตเกณฑมาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช

ตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย

ประจํา 

รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

http://www.mua.go.th/users/bhes/

24
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อาจารยประจําหลักสูตร

๒๕๕๘ หมายถึง อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ

กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและ

คนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งน้ี สามารถเปนอาจารย

ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปน

หลักสูตรที่อาจารยผูน้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

ของหลักสูตร 

รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

25



รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๒๕๕๘ หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหาร

และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การ

ควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา

ท่ีจัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา ๑ 

หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนพหุวิทยาการหรือ สหวิทยาการ 

ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าไดไมเกิน ๒ คน 

26



รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อาจารยพิเศษ

๒๕๕๘ หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
27



รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อาจารยประจําหลักสูตร : มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือมี

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ

อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง

จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย : ตรี วิชาการ

อาจารยผูรับผิดชอบ มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยประจํา

หลักสูตร จํานวนอยางนอย ๕ คน

กรณีที่หลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา ๑ วิชาเอก ใหจัดอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอย

กวาวิชาเอกละ ๓ คน 28



รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อาจารยประจําหลักสูตร : มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือมี

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ

อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย : ตรี วิชาชีพ

กรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชสถาบันอุดมศึกษา หากจําเปน บุคลากรท่ีมา

จากหนวยงานนั้นอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แตตองมี

คุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานในหนวยงานแหงนั้น

มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

สําหรับหลักสูตรที่เนนทักษะดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ 

อาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
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รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อาจารยผูรับผิดชอบ มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยประจํา

หลักสูตร จํานวนอยางนอย ๕ คน

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เนนทักษะดานการ

ปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชาน้ัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ 

ใน ๕ คน ตองมีประสบการณในดานปฏิบัติการ โดยอาจเปนอาจารยประจําของ

สถาบันอุดมศึกษา หรือเปนบุคลากรของหนวยงานทีไ่มใชสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมี

ขอตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรน้ันรวมกันแตทั้งน้ีตองไมเกิน ๒ คน 

กรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชสถาบันอุดมศึกษา หากจําปน บุคลากรท่ีมาจาก

หนวยงานนั้นอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แตตองมีคุณวุฒิขั้น

ตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานในหนวยงานแหงนั้นมาแลวไมนอย

กวา ๖ ป

จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย : ตรี วิชาชีพ

30



รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อาจารยผูสอน : วิชาการ

: เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท

หรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือ ในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน

http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/ST.HED.pdf

ในกรณีที่มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และทําหนาที่

อาจารยผูสอนกอนที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะ

ประกาศใช ใหสามารถทําหนาที่อาจารยผูสอนตอไปได

ในกรณีของอาจารยพิเศษอาจไดรบัการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท แตทั้งน้ีตองมี

คุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรอืเทียบเทา และมีประสบการณการทาํงานที่

เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลว ไมนอยกวา ๖ ป ทั้งน้ีอาจารยพิเศษตองมีช่ัวโมง

สอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชา

น้ัน 31
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รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อาจารยผูสอน : วิชาชีพ

: เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท

หรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือ ในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน

http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/ST.HED.pdf

ในกรณีที่มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และทําหนาที่

อาจารยผูสอนกอนที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะ

ประกาศใช ใหสามารถทําหนาที่อาจารยผูสอนตอไปได

กรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอ่ืนที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา หากจําเปน 

บุคลากรที่มาจากหนวยงานนัน้อาจไดรับการยกเวนคณุวุฒิปรญิญาโทและ

ผลงานทางวิชาการ แตตองมคีุณวุฒิขั้นตํ่าปรญิญาตรีหรือเทียบเทา และมี

ประสบการณการทํางานในหนวยงานแหงน้ันมาแลวไมนอยกวา ๖ ป 32
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รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน

เกณฑการประเมิน วิชาการ วิชาชีพ หรือ ปฎิบัติการ

1. จํานวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสตูร

 ไมนอยกวา 5 คน และ 

 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ

 ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน

2. คุณสมบัติอาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสตูร

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา 

หรือดําแหนงทางวิชาการไมตํ่าผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือ

สัมพันธกับสาขาที่เปดสอน

 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือดําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่าผูชวยศาสตราจารย 

ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขา

ที่เปดสอน

 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

จํานวน 2 ใน 5 ตองมี

ประสบการณในดานการปฎิบัติ

เกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2558

ปริญญาตรี
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รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2558

เกณฑการประเมิน วิชาการ วิชาชีพ หรือ ปฎิบัติการ

3. คุณสมบัติอาจารย

ประจําหลักสูตร

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดําแหนงทางวิชาการไมตํ่าผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาที่เปดสอน

 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง

 ไมจํากัดจํานวน และประจําไดมากกวา  1 หลักสูตร

4. คุณสมบัติอาจารย 

ผูสอน

อาจารยประจํา

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดําแหนงทางวิชาการไมตํ่าผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาที่เปดสอน

 หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑประกาศใช อนุโลมวุฒิปริญญาตรี

อาจารยพิเศษ

 คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ

 มีประสบการณการทํางานที่เก่ียวของไมนอยกวา 6 ป

 มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 มีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชา

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน เกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2558

ปริญญาตรี
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รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เกณฑการประเมิน วิชาการ วิชาชีพ หรือ ปฎิบัติการ

10. การปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาที่

กําหนด

 ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป

รวม เกณฑ 5 ขอ เกณฑ 5 ขอ

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน เกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2558

ปริญญาตรี
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รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน

เกณฑการประเมิน ปริญญาโท ปริญญาเอก

1. จํานวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสตูร

 ไมนอยกวา 3 คน และ 

 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ

 ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน

2. คุณสมบัติอาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสตูร

 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

หรือขั้นตํ่าปริญญาโทดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย 

 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย

อยางนอย 1 รายการตองเปน

ผลงานวิจัย

 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโท

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่า

กวาศาสตราจารย 

 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน

ผลงานวิจัย

เกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2558

บัณฑิตศึกษา
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รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน

เกณฑการประเมิน ปริญญาโท ปริญญาเอก

3. คุณสมบัติอาจารย

ประจําหลักสูตร

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา 

 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย

อยางนอย 1 รายการตองเปน

ผลงานวิจัย

 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโท

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่า

กวารองศาสตราจารย 

 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน

ผลงานวิจัย

เกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2558

บัณฑิตศึกษา
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รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน

เกณฑการประเมิน ปริญญาโท ปริญญาเอก

4. คุณสมบัติอาจารย 

ผูสอน

อาจารยประจํา

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา 

ในสาขานั้น หรือสาขาที่สัมพันธกัน หรือ

สาขาของรายวิชาที่สอน

 มีประสบการณดานการสอน และมี

ผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง

อาจารยประจํา

 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโท

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่า

กวารองศาสตราจารย 

 มีประสบการณดานการสอน และ

มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง

เกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2558

บัณฑิตศึกษา

38



รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน

เกณฑการประเมิน ปริญญาโท ปริญญาเอก

4. คุณสมบัติอาจารย 

ผูสอน

อาจารยพิเศษ

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทเทียบเทาใน

สาขานั้น หรือสาขาของรายวิชาที่สอน

 มีประสบการณการทํางานที่เก่ียวของกับ

วิชาที่สอน และมีและมีผลงานทาง

วิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 

ปยอนหลัง

 มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 มี

อาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบ

รายวิชา

อาจารยพิเศษ

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทเทียบเทา

ในสาขานั้น หรือสาขาของรายวิชา

ที่สอน

 มีประสบการณการทํางานที่

เก่ียวของกับวิชาที่สอน และมีและ

มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง

 มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 มี

อาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบ

รายวิชา

เกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2558

บัณฑิตศึกษา
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รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เกณฑการประเมิน ปริญญาโท ปริญญาเอก

5. คุณสมบัติของอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

และอาจารยที่ปรึกษา

การคนควาอิสระ

 เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

ปริญญาโทและรองศาสตราจารย 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

ที่สัมพันธกัน และ

 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย

อยางนอย 1 รายการตองเปน

ผลงานวิจัย

 เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

ปริญญาโทและรองศาสตราจารย 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

ที่สัมพันธกัน และ

 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

โดยอยางนอย 1 รายการตอง

เปนผลงานวิจัย

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2558

บัณฑิตศึกษา
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เกณฑการประเมิน ปริญญาโท ปริญญาเอก

6. คุณสมบัติของอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

(ถามี) 

อาจารยประจํา

 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญญโท หรือเทียบเทา

และดํารงตําแหนงทํางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย

 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 

1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

 มีผลงานทางวิชาการที่รับการตีพิมพ

เผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรงและ

สัมพันธกับหัวขอ ไมนอยกวา 10 

เรื่อง

 หากไมมีคุณวุฒิและประสบการณ

ตามที่กําหนดตองมีความรูความ

เชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ ผานความ

เห็นชอบของสภา และแจง กกอ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

 มีผลงานทางวิชาการที่รับการ

ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ

ซึ่งตรงและสัมพันธกับหัวขอ ไม

นอยกวา 5 เรื่อง

 หากไมมีคุณวุฒิและประสบการณ

ตามที่กําหนดตองมีความรูความ

เชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ ผานความ

เห็นชอบของสภา และแจง กกอ 

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน เกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2558 บัณฑิตศึกษา
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รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เกณฑการ

ประเมิน

ปริญญาโท ปริญญาเอก

7. คุณสมบัติ

ของผูสอบ

วิทยานิพนธ 

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ

 ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร 

และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 3 

คน ประธานผูสอบวิทยานิพนธ ตองไมเปนที่

ป รึกษา วิทยานิพนธห ลักห รือ ท่ีป รึกษา

วิทยานิพนธรวม

อาจารยประจําหลักสูตร

 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ํา หรือ

ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาและดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารอง

ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน

 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ

ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ

 ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร 

และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 5

คน ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองเปนผู

ทรงภายนอก

อาจารยประจําหลักสูตร

 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ํา 

หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาและ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารอง

ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน

 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ

ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน เกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2558

บัณฑิตศึกษา
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รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เกณฑการ

ประเมิน

ปริญญาโท ปริญญาเอก

7. คุณสมบัติ

ของผูสอบ

วิทยานิพนธ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

 มีผลงานทางวิชาการที่รับการตีพิมพ

เผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรงและสัมพันธ

กับหัวขอ ไมนอยกวา 10 เรื่อง

 หากไมมีคุณวุฒิและประสบการณตามที่

กําหนดตองมีความรูความเชี่ยวชาญเปนที่

ยอมรับ ผานความเห็นชอบของสภา และ

แจง กกอ ทราบ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

 มีผลงานทางวิชาการที่รับการตีพิมพ

เผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงและ

สัมพันธกับหัวขอ ไมนอยกวา 5 เรื่อง

 หากไมมีคุณวุฒิและประสบการณตามที่

กําหนดตองมีความรูความเชี่ยวชาญเปนที่

ยอมรับ ผานความเห็นชอบของสภา และ

แจง กกอ ทราบ

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน เกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2558

บัณฑิตศึกษา
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รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เกณฑการ

ประเมิน

ปริญญาโท ปริญญาเอก

8. การตีพิมพ

เผยแพร

ผลงานของผู

สาเร็จ

การศึกษา

แผน ก 1 

ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ กกอ

แผน ก 2 

ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ กกอ .  หรือ

นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นําเสนอไดรับ

การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก การประชุมทําง

วิชาการ (Proceeding)

แผน ข

รายงานการคนควาหรือสวนหนึ่งของการคนคว้ําอิสระตอง

ไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได

แบบ 1 

 ตองไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารระดับชาติ

หรือนานาชาติที่มีคุณภาพ

ตามประกาศของ กกอ. อยาง

นอย 2 เร่ือง

แบบ 2 

 ตองไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารระดับชาติ

หรือนานาชาติที่มีคุณภาพ

ตามประกาศ กกอ

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2558

บัณฑิตศึกษา
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รวม เกณฑ 10 ขอ เกณฑ 10 ขอ

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เกณฑการประเมิน ปริญญาโท ปริญญาเอก

9. ภาระงานอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธและ

การคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา

 วิทยานิพนธ : อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนตอนักศึกษา 5 คน

 การคนควาอิสระ : อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนตอนักศึกษา 15 คน

 วุฒิ ป เอก และมีตําแหนงทางวิชาการ หรือ ป โท และตําแหนง รศ 1 คนตอ

นักศึกษา 10 คน

 วุฒิ ป เอก เอก และมีตําแหนง ศ. และมีความจําเปนใหเสนอสภาสถาบัน แตไม

เกิน 15 คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนมากกวา 15 คน ขอ กกอ

 หากเปนที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาที่ ทําวิทยนิพนธ 1 คน

เทียบเทากับนักศึกษาที่คนคว้ําอิสระ 3 คน

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน เกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2558

บัณฑิตศึกษา

10. การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด

 ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป
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เกฌฑการประเมิน ผลการดําเนินการ

1 จํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตร (48)

ผูรับผิดชอบหลักสตูร (58)

จํานวนอาจารย ……. คน ประกอบดวย 

1) รศ.ดร. ….

2 คุณสมบัติของอาจารย

ประจําหลักสูตร(48-โท/

เอก)(58-ตรี/โท/เอก)

คุณวุฒิระดับปริญญาโท/เอก จํานวน ….... คน

ตําแหนงทางวิชาการจํานวน ….... คน

มีผลงานวิจัย 5 ปยอนหลังจํานวน …………เรื่อง

3 คุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสตูร 

(48-โท/เอก)

(58-ตรี/โท/เอก)

จํานวน ……. คน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท/เอก จํานวน ….... คน

ตําแหนงทางวิชาการจํานวน ….... คน

มีผลงานวิจัยที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของการสาํเรจ็

การศกึษา 5 ปยอนหลังจํานวน …………….. เรื่อง

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
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เกฌฑการประเมิน ผลการดําเนินการ

4 คุณสมบัติของอาจารย

ผูสอน 

(48-โท/เอก)

(58-ตรี/โท/เอก)

อาจารยประจํา จํานวน ………. คน

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ………. คน

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน ….... คน

ตําแหนงทางวิชาการจํานวน ….... คน

มีประสพการณในการสอน 

มีผลงานวิจัยที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของการสาํเรจ็

การศึกษา 5 ปยอนหลังจํานวน …………….. เรื่อง

รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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เกฌฑการประเมิน ผลการดําเนินการ

5 คุณสมบัติของอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

หลักและอาจารยที่

ปรึกษาการคนควา

อิสระ (โท/เอก)

อาจารยประจํา จํานวน ………. คน

อาจารยประจําหลักสตูร จํานวน ………. คน (58)

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน ….... คน

ตําแหนงทางวิชาการจํานวน ….... คน

มีผลงานวิจัยที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของการสาํเรจ็

การศึกษา 5 ปยอนหลังจํานวน …………….. เรื่อง

6 คุณสมบัติของอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

รวม (ถามี) (โท/เอก)

อาจารยประจํา จํานวน ………. คน

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ………. คน

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน ….... คน

ตําแหนงทางวิชาการจํานวน ….... คน

มีผลงานวิจัยที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของการสาํเรจ็

การศึกษา 5 ปยอนหลังจํานวน …………….. เรื่อง 48



เกฌฑการประเมิน ผลการดําเนินการ

7 คุณสมบัติของผูสอบ

วิทยานิพนธ (โท/เอก)

อาจารยประจํา จํานวน ……คน ประจําหลักสูตร (58) 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ………. คน

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน ….... คน

ตําแหนงทางวิชาการจํานวน ….... คน

มีผลงานวิจัยที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของการสาํเรจ็

การศกึษา 5 ปยอนหลังจํานวน …………….. เรื่อง

8 การตีพิมพเผยแพร

ผลงานของผูสาเรจ็

การศึกษา

ผลงานที่เผยแพรในการประชุมระดับชาติ ………. เรื่อง

ผลงานที่เผยแพรในการประชุมระดับนานาชาติ ………. เรื่อง

ผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับชาติ ………. เรื่อง

ผลงานที่เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ………. เรื่อง

ไดแก (ควรเขียนลักษณะเอกสารอางอิง)

รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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เกฌฑการประเมิน ผลการดําเนินการ

9 ภาระงานอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธและ

การคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา

ชื่อ จํานวนนิสิตในที่ปรึกษา

แผน ก แผน ข

10 อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษามี

ผลงานวิจัยอยาง

ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

ชื่อ ผลงานตรีพมิพในรอบ 5 ป

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50



เกฌฑการประเมิน ผลการดําเนินการ

11 การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

มีการปรับปรุงหลกัสูตร เม่ือ ป ……. และไดรับการ

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภา

ครั้งที่ ....เม่ือวันที่ ............

และไดรับความเห็นชอบจาก สกอ เม่ือ ……………

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ระบบสารสนเทศเพือ่การประกันคุณภาพ : QAIS

การรายงานผลการดําเนินงานหลกัสตูร : มคอ KU_ISEA ?/

CHE Curriculum Online : CHECO

ผลงานวิชาการ-งานวิจัย ที่เผยแพร
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รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประกอบดวย

ตัวบงชี้ที่  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย)

ตัวบงชี้ที่  2.2  การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสาํเรจ็การศกึษา

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท / เอกที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตัวบงชี้ที่ 2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงช้ี

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 

TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรูอยาง

นอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงชี้

นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 

เกณฑการประเมิน

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

สูตรการคํานวณ

คะแนนที่ได =  
ผลรวมของคา่คะแนนท่ีได้จากการประเมินบณัฑิต

จํานวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมินทัง้หมด
ขอมูลประกอบ

จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

54
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สําหรับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2562
 ใชขอมูลบัณฑิตที่จบในปการศึกษา 2560 ซ่ึงบัณฑิตมีโอกาสไดงานทําภายใน 1 ป จึงสํารวจ

ความพึงพอใจของผูใช

 แบบสํารวจจะตองครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน ท่ีระบุไวใน มคอ.2 ของ

หลักสูตร และมีจํานวนบัณฑิตท่ีสํารวจรอยละ 20 ของบัณฑิตท่ีจบในปการศึกษานั้น 

ดังนั้น การนําขอมูลจากกองแผนงานในการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต อาจไม

ครอบคลุมในทุกประเด็นของหลักสูตรได

 กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

 กรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต 

อาจไมถึงรอยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแลว สามารถอนุโลมใหใชบัณฑิตท่ี

เปนนักศึกษาชาวไทยเปนฐานในการคิด เชน มีนักศึกษาตางชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 

10 คน ใหประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจํานวน 10 คนเปนฐานท่ี 100%
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ  

คําอธิบายตัวบงชี้

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่

ไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบ

กับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่

สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพ่ือเล้ียงชีพตนเองได การคํานวณรอยละของผูมีงานทําของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหคํานวณเฉพาะผูที่เปล่ียนงานใหมหลังสําเร็จ

การศึกษาเทานั้น 

เกณฑการประเมิน

โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเปน

คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
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สําหรับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2562 ใชขอมูลของ

ผูสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2561 ซ่ึงบัณฑิตมีโอกาสไดงานทําภายใน 1 ป

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สูตรการคํานวณ

1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
x 100

การคํานวณคารอยละนี้ไมนํา บัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแลวแต

ไมไดเปลี่ยนงานมาพิจารณา

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได = 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
100

x 5

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษา
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาโท)  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ  

คําอธิบายตัวบงช้ี

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัยเพื่อหาคําตอบท่ีมี

ความนาเชื่อถือ ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพื่อจัดทําผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการ

ใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้น้ีจะเปนการ

ประเมินคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

เกณฑการประเมิน

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จ

การศึกษาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป
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สูตรการคํานวณ

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
x 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได = 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา
40

x 5
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 การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ไดรับการตีพิมพผลงานใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิไดนับจากวันที่ไดรับการตอบรับ (Accepted) 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ป.โท/เอก ที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2562 รวม Summer ป พ.ศ. 2562

 กรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษา ไมพิจารณา ตบช. นี้
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คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ

0.10 - บทความฉบับสมบูรณทีต่พิีมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

0.20 - บทความฉบับสมบูรณทีต่พิีมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ

0.40 - บทความฉบับสมบูรณทีต่พิีมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาตทิี่ไม

อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนมุัตแิละจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ

ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ  

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบตัร

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที่ 2

0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาตท่ีิไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตสถาบนันาํเสนอ

สภาสถาบันอนุมัตแิละจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันทีอ่อกประกาศ 

(ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาตท่ีิปรากฏในฐานขอมลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศกึษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และเมื่อไดรับ

การตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
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ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพ

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
online

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย

หมายเหตุ

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้ผลงานทาง

วิชาการของอาจารย

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมินนั้นๆ

3. ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ  

คําอธิบายตัวบงชี้

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูงจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ 

วิจัยเพ่ือหาประเด็นความรูใหมที่มีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพ่ือ

จัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชน

ตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

เกณฑการประเมิน

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา 

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป
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สูตรการคํานวณ

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา 

ตามสูตร 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
x 100

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได = 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา
80

x 5
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 - บทความฉบับสมบูรณที่ตพิีมพในรายงานสบืเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40 - บทความฉบับสมบูรณที่ตพิีมพในรายงานสบืเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนุมตัิและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทัว่ไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ  

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสทิธิบตัร

0.60 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

0.80 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนุมตัิและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 

วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

1.00 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานขอมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556

- ผลงานที่ไดรับการจดสทิธิบตัร

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และเม่ือ

ไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกสได
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ค่านํา้หนัก ระดบัคุณภาพ

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
online

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย

หมายเหตุ

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้ผลงานทาง

วิชาการของอาจารย 

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมินนั้นๆ

3. ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้



รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คําอธิบายเพิ่มเติมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
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 กรณีหลักสูตรใหม ไมตองประเมินตัวบงช้ีที่ 2.1 และ 2.2 เน่ืองจากไมมีผูสําเร็จ

การศึกษา 

 สําหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงช้ีที่ 2.1 และ 

2.2 ดวย เน่ืองจากมีผูสําเร็จการศึกษาแลว



การพิจารณาตัดสินใจผลการประเมินตัวบงช้ีเชิงคุณภาพใน

ระดับหลักสูตรที่เนนกระบวนการ เพื่อใหผูประเมินนําไปใชใน

การตัดสินผลการประเมินใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

ตัวบงชี้กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1)

หลักสูตรควรกําหนดผลลัพธซึ่งแสดงคุณภาพที่ตองการจากกระบวนการ

ที่ไดออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดําเนินงานที่นําไปสูผลลัพธที่ตองการ มีการ

ทบทวน/ประเมิน/ศึกษาผลการดําเนินงานที่เทียบกับผลลัพธที่กําหนด หาก

หลักสูตรไมไดผลลัพธตามที่ตองการ ใหอธิบายวามีการปรับปรุงวิธีการทํางาน

อยางไรเพ่ือนําผลไปสูผลลัพธที่ตองการ

(หมายเหตุ: ใหพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละ

ประเด็นยอย และกรณีจะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5 ตองมีคําอธิบายที่เห็นเปน

รูปธรรม) 67



แนวทางการประเมินกระบวนการ

• ระบบ (ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือให

ไดผลออกมาตามที่ตองการ โดยระบบประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

และ ขอมูลปอนกลับ)

• กลไก (สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี

การจัดองคการหนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน)

• การดําเนินงาน การประเมิน และการปรับปรุง/พัฒนา

• ผลการปรับปรุงดีขึ้นชัดเจน

• แนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน

ไดแก ตัวบงชี้ที่ 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1

ท่ีมา:การประชุมเตรียมความพรอม  รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561



 กําหนดผลลัพธ/เปาหมายท่ีตองการ

 กระบวนการทําอยางไร (มีระบบและกลไก อยางไร)

 ดําเนินการแลวไดอะไร (ตรงตามผลลัพธท่ีตองการ ?) 

 ถาไมไดผลลัพธ มีการประเมิน/ทบทวน กระบวนการไหม ?

 ปรับปรงุกระบวนการแลว ตรงตามผลลพัธท่ีตองการ ?

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
 มีแนวปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ 
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ขั้นตอนท่ี 1

ขั้นตอนท่ี 2

ขั้นตอนท่ี n

ปจจัยนําเขา
(input)

ผลผลิต
(output)

ขอมูลปอนกลับ
(feedback)

ทรัพยากร  การจัดองคกร/

หนวยงาน/กลุมบุคคล 

รับผิดชอบการดําเนินงาน

ระบบ

กลไก

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่มา: รศ ดร สุคนธชื่น ศรีงาม 



กระบวนการท่ีมี “ระบบและกลไก”

กระบวนการทํางาน (work process) = การทํางานตามปกตทิี่เกี่ยวของ

กับการสรางคุณคา เชน การรับนิสิต การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา

นิสิต การบริหารงานวิจัย ฯลฯ

กระบวนการ
ปจจัยนําเขา
(input)

-วัตถุดิบ

-ขอมูล/สารสนเทศ

ผลผลิต
(output)

- ผลิตภัณฑ 

- บริการผูรับผิดชอบดําเนินการ

ทรัพยากร  สิ่งอํานวยความสะดวก

ขอมูลปอนกลับ (feedback)

ที่มา: รศ ดร สุคนธชื่น ศรีงาม 
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การบริหารกระบวนการ ตามแนวคิดของ IQA

PLAN ออกแบบ

DO
ดําเนินงาน

CHECK/STUDY ศกึษา  

ติดตาม ทบทวน/ประเมิน  

ACT

(คิด)ปรับปรุง/พฒันา

ออกแบบวิธีการปฏิบัติ ท่ีใหผลลัพธ

สอดคลองกับวัตถุประสงค มีตัวบงชี้-

เปาหมาย สําหรับวัดผลของกระบวนการ

เพ่ือใชในการการทบทวน/ปรับปรุง 

มีการดําเนินการตามกลไก 

(มีผูรับผิดชอบ และ

ทรัพยากรท่ีจําเปน) มีผล

การดําเนินงาน

มีวิธีการ/แนวทางในการทบทวน 

ปรับปรุง เรียนรู ตามตัวบงชี้ตาม

รอบเวลาท่ีกําหนด  มีผลการ

ทบทวน/ประเมิน

ผลไมดี – คิดปรับปรุง

ผลดีแลว –จัดทํา

มาตรฐานการทํางาน

หรือคิดพัฒนาใหดีขึ้น

ที่มา: รศ ดร สุคนธชื่น ศรีงาม 



เกณฑการประเมิน “กระบวนการ”

คะแนน เกณฑการพิจารณา

0 ไมมี :ระบบ กลไก แนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุง

1 มีระบบ มีกลไก

2 1+ มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน มีการประเมิน

กระบวนการ ไมมี :การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ

3 2+ มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

4 3+ มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

5 4+ มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ  
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คะแนน P

ระบบ-กลไก

(ขั้นตอน/แผน/ตวัวัด/

เปาหมาย

D

ดําเนินการ-กาํกบั

ติดตาม

C

ประเมิน

กระบวนการ

A

ปรับปรงุกระบวนการ

0 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

1  ยังไมดําเนินการ ไมมี ไมมี 

2    ยังไมดําเนินการ

3    
ยังไมพบการปรับปรุง

4    
มีผลการปรับปรุงตาม

เปาหมาย

5    
มีแนวปฎิบัติที่ดี
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ตัวบงชี้ผลลัพธ (3.3 และ 4.3)

“แนวโนม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เปนตัวเลข ซึ่งแสดงให

เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธของสถาบัน หรือความคง

เสนคงวาของผลการดาเนินการในแตละชวงเวลา แนวโนมแสดงผลการ

ดําเนินการของสถาบันตามลําดับเวลา

โดยทั่วไป การแสดงแนวโนมไดจะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอยสามจุด (ไม

รวมคาคาดการณ) ทั้งน้ีในทางสถิติ อาจจําเปนตองแสดงจํานวนขอมูลมากกวา

น้ีเพ่ือยืนยันแนวโนม ระยะหางระหวางจุดขอมูลที่แสดงแนวโนมขึ้นกับรอบ

เวลาของกระบวนการที่นําเสนอ หากรอบเวลาสั้น ตองมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่

รอบเวลาที่ยาวกวา อาจตองใชชวงเวลานาน จึงจะทราบแนวโนมที่สื่อ

ความหมายไดชัดเจน”



เกณฑการประเมิน “ผลลัพธ”

คะแนน เกณฑการพิจารณา

0 ไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน

1 มีการรายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง

2 มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัวบงช้ี

3 2+มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง

4 2+ มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง

5 4+มีผลการดําเนินงานที่โดดเดน เทียบเคียงกับหลักสูตรน้ันในสถาบัน

กลุมเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถใหเหตุผลวาเปนผลการดําเนินงานที่โดดเดนอยาง

แทจริง
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ประกอบดวย

ตัวบงช้ีที่  3.1  การรับนักศึกษา

ตัวบงช้ีที่  3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

ตัวบงช้ีที่  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงชี้

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แตละ

หลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่

สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  การกําหนดเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน 

และสอดคลองกับคุณสมบั ติของนักศึกษาท่ี กําหนดในหลักสูตร มี เค ร่ืองมือที่ ใช ในการคัดเ ลือก 

ขอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่น

ที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
» การรับนักศึกษา

» การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร
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เกณฑการประเมิน

79

0 1 2 3 4 5

• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก
• ไมมีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง

• ไมมีขอมูล
หลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไมมีการนํา

ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีระบบ มี
กลไก

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา   
กระบวนการ

• มีระบบ มี
กลไก

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ   
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ

กลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนปธรรม

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีได
ชัดเจน
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานกัศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ  
คําอธิบายตัวบงชี้

ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียมความพรอมทางการเรียน

แกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอย ใน

ระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตาง ๆ ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอก

หองเรียน  มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ  มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจาก

อาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา 

เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของ

นักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหได

มาตรฐานสากล 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตวับงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยให

ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้

การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี

การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21
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ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพใน
อนาคต 

เกณฑการประเมิน
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0 1 2 3 4 5

• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก
• ไมมีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง

• ไมมีขอมูล
หลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไมมีการนํา

ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีระบบ มี
กลไก

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา   
กระบวนการ

• มีระบบ มี
กลไก

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ   
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ

กลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปน

รูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 

โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีได
ชัดเจน
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ  

คําอธิบายตัวบงชี้

ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคง

อยูของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึง

พอใจตอหลักสูตร และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานในประเด็นตอไปนี้

 การคงอยู  

 การสําเร็จการศึกษา 

 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
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3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต

 อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากจํานวนนักศึกษาที่เขาในแตละรุน ลบดวย 

จํานวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปการศึกษาที่ประเมิน ยกเวน การ

เสียชีวิต การยายสถานที่ทํางานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละ

ของจํานวนที่รับเขาในแตละรุนที่มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลว 

 ผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต

“การจัดการขอรองเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการขอรองเรียนที่มี

นัยสําคัญ ไมไดเนนที่ปริมาณหรือจํานวนขอรองเรียน 

 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอกระบวนที่ดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงที่ 3.1 และ 

3.2

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต

 อัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร

 อัตราการสําเร็จการศึกษา

 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรยีนของนิสิต

 การรับนิสิต

 การเตรียมความพรอม

 การควบคุมดูแลใหคําปรึกษา การดูแลวิทยานิพนธ

 การพัฒนาศักยภาพและสงเสริม

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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เกณฑการประเมิน

86

0 1 2 3 4 5

• ไมมีการ

รายงานผล

การ

ดําเนินงาน 

• มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานใน

บางเร่ือง 

• มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายใน

ตัวบงชี้ 

• มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายใน

ตัวบงชี้  

• มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานท่ีดีขึน้

ในบางเร่ือง

• มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายใน

ตัวบงชี้  

• มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานท่ีดีขึ้น

ในทุกเร่ือง

• มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายในตัวบงชี้ 

• มีแนวโนมผล

การดําเนินงานท่ีดีขึ้น

ในทุกเร่ือง

• มีผลการดําเนินงานท่ี

โดดเดน เทียบเคียง

กับหลักสูตรนั้นใน

สถาบันกลุมเดียวกัน 

โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายวาเปน

ผลการดําเนินงานท่ี

โดดเดนอยางแทจริง
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หมวดที่ 3: นิสิตและบัณฑิต: ขอมูลเชิงสถิติ

ป

การศึกษา

ที่รับเขา

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในปการศึกษาตาง ๆ

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

2556 xx xx xx xx xx

2557 xx xx xx xx xx xx

2558 xx xx xx xx xx

2559 xx xx xx xx

2560 xx xx xx

2561 xx xx

2562 xx
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หมวดที่ 3: นิสิตและบัณฑิต: ขอมูลเชิงสถิติ

ปการศึกษา

ท่ีรับเขา

จํานวนนิสิตคงอยู

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

2556 32 30 30 29 2 1 0

2557 26 26 25 24 1 1

2558 24 21 21 19 4

2559 33 33 32 32

2560 22 21 20

2561 31 30

2562 27
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รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ป

การศึกษา

จํานวน

รับเขา



จํานวนที่สําเรจ็การศกึษาตาม

หลักสูตร 

จํานวนที่ลาออกและ

คัดชื่อออกสะสมจนถึง

สิ้นปการศึกษา 

2562

2559 2560 2561 2562

2556 xx

2557 xx

2558 xx

2559 xx

อัตราการสําเร็จการศึกษา =  x 100


อัตราคงอยู  =  -  x 100
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อัตราการสําเร็จการศึกษา =  x 100


อัตราคงอยู  =  -  x 100



ป

การศึกษา8
จํานวน

รับเขา 



จํานวนที่สําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร 

จํานวนท่ีลาออก

และ

คัดชื่อออกสะสม

จนถึงสิ้นป

การศึกษา 

2562

นิสิตคงคาง

2559 2560 2561 2562

2556 32 24 4 1 - 3 0

2557 26 20 2 2 2

2558 24 15 5 4

2559 33 21 1 11

2560 2561 2562

อัตราการสําเร็จการศึกษา (20/26)*100 =76.92 (15/24)*100 =62.5 (21/33)*100=63.64 

อัตราคงอยู (26-2/26)*100  = 

92.31

(24-5/24)*100 

=79.17

(33-1/33)*100  

=96.97
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ประกอบดวย

ตัวบงช้ีที่  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย

ตัวบงช้ีที่  4.2 คุณภาพอาจารย

ตัวบงช้ีที่  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
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องคประกอบที่ 4 อาจารย
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงชี้

การบริหารและพัฒนาอาจารย  เร่ิมตนต้ังแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑ

คุณสมบัติอาจารยท่ีสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการ

คัดเลือกอาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส  นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย 

แผนระยะยาว เพ่ือใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย   มี

การวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล 

และการพัฒนาคุณภาพอาจารย  

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้

» ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร

» ระบบการบริหารอาจารย

» ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
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ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษาและตําแหนง
ทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถของอาจารยเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร

เกณฑการประเมิน
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0 1 2 3 4 5

• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก
• ไมมีแนวคิดใน

การกํากับติดตาม
และปรับปรงุ

• ไมมีขอมูล
หลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไมมีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• ไมมีการ
ปรับปรุง/       
พัฒนา  
กระบวนการ

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ   
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ

กลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

• มีผลจากการปรับปรงุ
เห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมิน

กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน

• มีผลจากการปรับปรงุ
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย
มีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยนั 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา  

คําอธิบายตัวบงชี้

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดย

ทําใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปดใหบริการ และมีประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิต

บัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยาง

ตอเนื่อง  

ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้ จะประกอบดวย

 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร* ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร* ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร*

 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตร*ปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 

SCOPUS ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร*
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 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถและ

ความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นหลักสตูรจึงควรมีอาจารยที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตรนั้นๆ

เกณฑการประเมิน   
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20

ข้ึนไป

หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60

ข้ึนไป

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
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สูตรการคํานวณ

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
x 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได =   
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
x 5

หมายเหตุ 

• คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป

การศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี

คุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

96 รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมให

อาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยาง

ตอเนื่อง เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทาง

วิชาการเปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร

เกณฑการประเมิน   

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญาโท

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
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สูตรการคํานวณ

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
x 100

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได =   
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
x 5
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 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําไดสรางสรรคข้ึนเพื่อแสดงให

เห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา  สมควรสงเสริมใหมีการ

เผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัย

หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  ตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเปนผลงานวิชาการ

รับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว  ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให

ดําเนินการ  ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว รวมทั้งงานสรางสรรคตางๆ  โดยมีวิธีการคิดดังนี้

เกณฑการประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี

คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอย
ละ 20 ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอย

ละ 40 ขึ้นไป

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอย

ละ 60 ขึ้นไป
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สูตรการคํานวณ

1.คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตร ตามสูตร

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด
x 100

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =   
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
x 5
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0.20 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 

และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ

• ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.80 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

(ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1

1.00 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

• ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร

• ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

• ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ

• ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน

• ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

• ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพ

ตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
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0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส online

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอก ที่ไดรับการอางอิงใน 
ฐานขอมูล TCI และ SCOPUS ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือไดวาเปนหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เปนหลักสูตรที่
สําคัญและเนนการสรางองคความรูใหมเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารยประจํา
หลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความสําคัญอยางมากตอหลักสูตรนั้นๆ   

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารยประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิง ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถใน
การทําวิจัย  มีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานขอมูล TCI และ SCOPUS
และบทความที่ตีพิมพไดรับการอางอิง แสดงใหเห็นวามีการนําไปใชประโยชนและเปนฐานในการพัฒนา
งานวิจัยใหมๆใหมีความกาวหนามากขึ้น  จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับการอางอิงมาก
ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูที่มีผลงานและไดรับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ

การคํานวณตัวบงชี้นี้  ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง ต้ังแตหนึ่งคร้ังขึ้นไป 
รวมทั้งการอางอิงตนเอง ที่เปนผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรูปสัดสวน ทั้งนี้ พิจารณาผล
การดําเนินงาน 5 ปยอนหลังตามปปฏิทิน ซึ่งนับรวมปที่ประเมิน
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เกณฑการประเมิน

กลุมสาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อัตราสวน จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป

กลุมสาขาวิชา  วิทยาศาสตรสุขภาพ

อัตราสวน จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป

กลุมสาขาวิชา  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อัตราสวน จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป

104 รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สูตรการคํานวณ

1.อัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร 

=
จํานวนจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิง

จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสตูร

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได    = อตัราสว่นจํานวนบทความวิจยัท่ีได้รับการอ้างอิงตอ่จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสตูร

อตัราสว่นจํานวนบทความวิจยัท่ีได้รับการอ้างอิงตอ่จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสตูรท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 𝟓𝟓
X 5
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แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ

 ผลงานทางวิชาการนับในรอบปปฎิทิน ของปการศึกษาที่ประเมิน (มก) 

 กรณีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ใชอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกัน การนับผลงานทางวิชาการสามารถนับไดทั้ง 2

หลักสูตร 

 ผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาจากรายช่ือ ณ วันสิ้นสุดป

การศึกษาน้ันๆ โดยไมตองนําระยะเวลาในการประจําหลักสูตรมาพิจารณา

 ผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบที่อยูคนละคณะ /สถาบัน ใหพิจารณาดังน้ี 

- ระดับหลักสูตรใหนับเปนผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามที่ทํา

หนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- ระดับคณะ ใหนับเปนผลงานของอาจารยประจําสังกัดคณะน้ัน

- ระดับสถาบัน ใหนับเปนผลงานเดียว แตถาอยูคนละสถาบันก็นับตามสถาบันที่

สังกัด ของทุกคน
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ  

คําอธิบายตัวบงชี้

ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยท่ีมีจํานวน

เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมี

ความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานในประเด็นตอไปนี้

 การคงอยูของอาจารย  

 ความพึงพอใจของอาจารย

107 รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



2.3 ผลที่เกิดข้ึนกับอาจารย

 อัตราการคงอยูของอาจารย: พิจารณาจากรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร

วามีการ เปลี่ยนแปลงในแตละป ต้ังแตหลักสูตรใหม/ปรับปรุง ที่ไดรับการอนุมัติ/

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใหเปดดําเนินการ

 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลกัสูตร เปนการประเมินความพึงพอใจ

ของอาจารยประจําหลักสูตรตอกระบวนการที่ไดดําเนินการใหกับอาจารยตาม

กิจกรรมตางๆ ใน ตัวบงช้ีที่ 4.1 
 การรับและการแตงต้ัง ฯ 

 การบริหารอาจารย

 การสงเสริมและพัฒนาอาจารย

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ขอมูล 3 ป ยอนหลังเปนอยางนอยเพื่อพิจารณาแนวโนม
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0 1 2 3 4 5

• ไมมีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงาน 

• มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ในบางเร่ือง 

• มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายใน

ตัวบงชี้ 

• มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้  

• มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานท่ีดีขึ้น

ในบางเร่ือง

• มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้  

• มีแนวโนม

ผลการดําเนินงาน

ท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง

• มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุก

เร่ืองตามคําอธิบายใน

ตัวบงชี้ 

• มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานท่ีดีขึ้น

ในทุกเร่ือง

• มีผลการดําเนินงานท่ี

โดดเดน เทียบเคียงกับ

หลักสูตรนั้นในสถาบัน

กลุมเดียวกัน โดยมี

หลักฐาน

เชิงประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายวาเปนผล

การดําเนินงานท่ีโดดเดน

อยางแทจริง

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



ประกอบดวย

ตัวบงชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลกัสตูร

ตัวบงชี้ที่  5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน

ตัวบงชี้ที่  5.3  การประเมินผูเรียน

ตัวบงชี้ที่  5.4 ผลการดําเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 

การประเมินผูเรียน

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงชี้

แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํา

รายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการ

การเปดรายวิชาตาง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ  โดยสนองความตองการของนักศึกษา และ

ตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง

ในการรายงานการดําเนินงานตามตวับงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยให

ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชากับมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐาน
ที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน (มก)

111 รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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0 1 2 3 4 5

• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก
• ไมมีแนวคิดใน

การกํากับติดตาม
และปรับปรุง

• ไมมีขอมูล
หลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไมมีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• ไมมีการ
ปรับปรุง/       
พัฒนา
กระบวนการ

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ   
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ

กลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบกลไกไปสู

การปฏิบัต/ิดําเนินงาน
• มีการประเมิน

กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย
มีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาใน

ภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหหลักสูตรมีความ

ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความ

ตองการของประเทศ
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ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๖๑

มาตรฐานที่ ๑ ดานผลลัพธผูเรียน (Learner Outcomes)

๑.๑ เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตาง ๆ  ในการสรางสัมมาอาชีพ 

ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  มีทักษะการ

เรียนรูตลอดชีวิต  โดยเปนผูมีคุณธรรม  ความเพียร  มุงม่ัน  มานะ  บากบั่น  และยึดม่ัน

ในจรรยาบรรณวิชาชีพ (Learner person)

๑.๒ เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม  มีทักษะศตวรรษท่ี  ๒๑  มีความสามารถในการบูรณาการ

ศาสตรตาง ๆ  เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม  มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ   

รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก  สามารถสรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับ

ตนเอง  ชุมชน  สังคม  และประเทศ (Innovative Co-creator)

๑.๓ เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง  มีความกลาหาญทางจริยธรรม  ยึดม่ันในความถูกตอง รูคุณคา

และรักษความเปนไทย  รวมมือรวมพลังเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุข 

อยางย่ังยืน ท้ังในระดับครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประชาคมโลก (Active Citizen)
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ท่ีมา: คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ท่ีมา: คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ท่ีมา: คณะกรรมการการอุดมศึกษา



ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ  
คําอธิบายตัวบงช้ี

หลักสูตรตองใหความสําคญักบัการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถงึความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาทีส่อน และเปน
ความรูท่ีทันสมัยของอาจารยที่มอบหมายใหสอนในวิชานัน้ๆเพ่ือใหนักศกึษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง  สําหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา  ตองใหความสําคญักบัการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ การคนควาอิสระที่เหมาะสมกบั
หัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของนักศกึษา ใหนักศึกษาไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเตม็ตามศกัยภาพ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
การคนควาอิสระตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธการคนควาอิสระตัง้แตกระบวนการพัฒนาหวัขอจนถงึการทําวิทยานพินธ การคนควาอิสระ การสอบ
ปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศกึษา

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนานักศกึษาใหมีความรูตามโครงสรางหลักสูตรท่ีกาํหนด และไดรับการ
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒ ิคุณธรรมจรยิธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดแูลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมยัใหมตองใช
ส่ือเทคโนโลยี และทําใหนักศกึษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานทีใ่ดกไ็ด ผูสอนมีหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกใหเกดิการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู 
สําหรับหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา  เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนตน

ในการรายงานการดาํเนนิงานตามตวับงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาํเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเดน็ตอไปนี้

 การกําหนดผูสอน

 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน

 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มกีารบรูณาการกบัการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

 การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร

 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเช่ียวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอ

วิทยานิพนธ

 การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงานในระดับบณัฑิตศึกษา

 มีการปรับปรุงกระบวนงานตามคําอธิบายตัวบงช้ีที่ 5.2 ที่สะทอนผลลัพธตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน
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ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน การจัดการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย

เกณฑการประเมิน
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0 1 2 3 4 5

• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก
• ไมมีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง

• ไมมีขอมูล
หลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไมมีการนํา

ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา   
กระบวนการ

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ   
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ

กลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบกลไกไปสู

การปฏิบัต/ิดําเนินงาน
• มีการประเมิน

กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก
ผลการประเมิน

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน
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ตัวบงชี้ที่ 5.3   การประเมินผูเรียน
ชนิดของตัวบงช้ี    กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงช้ี

การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อใหขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินท่ีทําใหนักศึกษา

สามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (assessment as 

learning) และ  การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การ

ประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึง

ควรสงเสริมใหมีการประเมินเพื่อจุดมุงหมายสองประการแรกดวย ท้ังนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ

การประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมินท่ีมีคุณภาพ  และวิธีการใหเกรดท่ีสะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการกํากับใหมี

การประเมินตามสภาพจริง  (authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ใหผลการประเมินท่ีสะทอนความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world)  และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ท่ีทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริม

จุดแข็งของตนเองได  ใหผลการประเมินท่ีสะทอนระดับความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองให

ความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ การคนควาอิสระท่ีมีคุณภาพดวย

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็น

ตอไปนี้

 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

 การกํากับการประเมนิการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)

 การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา

 มีการปรับปรุงกระบวนงานตามคําอธิบายตัวบงช้ีที่ 5.3 ที่สะทอนผลลัพธตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน
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ในการประเมินเพือ่ใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนนิงาน
ทั้งหมดที่สะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเคร่ืองมือประเมินท่ีเชื่อถือได  ใหขอมูลท่ีชวยใหผูสอนและผูเรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

เกณฑการประเมิน

120

0 1 2 3 4 5

• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก
• ไมมีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง

• ไมมีขอมูล
หลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไมมีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• ไมมีการ
ปรับปรุง/

พัฒนา   
กระบวนการ

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ   
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ

กลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบกลไกไปสู

การปฏิบัต/ิดําเนินงาน
• มีการประเมิน

กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปน

รูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 

โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ  

คําอธิบายตัวบงชี้

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้

การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) 

หมวดท่ี 7 ขอ 7 ท่ีหลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยประจํา

หลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําปในแบบรายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร (มคอ.7)
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เกณฑการประเมิน

• มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80  ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
มีคาคะแนนเทากับ 0

• มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคา

คะแนนเทากับ 3.50

• มีการดําเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละ

ป มีคาคะแนนเทากับ 4.00

• มีการดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละ

ป มีคาคะแนนเทากับ 4.50

• มีการดําเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละ

ป มีคาคะแนนเทากับ 4.75

• มีการดําเนินงานรอยละ 100ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคา

คะแนนเทากับ 5
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การดําเนินงานตามกรอบ TQF 12 ขอ (เฉพาะหลักสตูรของ มก. ที่ไมมี มคอ.1)
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ขอ KPI

1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ TQF หรือ มคอ. 1 

(ถามี)

3 มี มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก

รายวิชา

4 จัดทํารายงาน มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน

ใหครบทุกรายวิชา

5 จัดทํารายงาน มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเห็นชอบเมื่อคราวประชุม คร้ังที่ 2/2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ 

2559 และ สกอ. ใหความเห็นตามบันทึกที่ ศธ 0506(1)/6818 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560



124

ลําดับ KPI

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 

และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป

การศึกษา

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปท่ี

แลว ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะใหดําเนินการ

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะเปาประสงคของ

หลักสูตร หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน

9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพท่ี

เกี่ยวของกับศาสตรท่ีสอน หรือ เทคนิคการเรียนการสอน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

การดําเนินงานตามกรอบ TQF 12 ขอ (เฉพาะหลักสตูรของ มก. ที่ไมมี มคอ.1)
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ลําดับ KPI

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ท่ีทําหนาท่ีถายทอดความรูใหกับนิสิต 

(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใตความรับผิดชอบของสวน

งานตนสังกัด และมีการนําผลไปปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ

การบริหารหลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 (*อนุโลมใหใชผลจาก ตบช.2.1ได*)

การดําเนินงานตามกรอบ TQF 12 ขอ (เฉพาะหลักสตูรของ มก. ที่ไมมี มคอ.1)

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ประกอบดวย

ตัวบงช้ีที่  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 



ตัวบงชี้  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน 

หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอ

การเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แหลงเรียนรู สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ  สิ่งสนับสนุนเหลาน้ีตองมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการ

ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีน้ี ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปน้ี

 ระบบการดาํเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิง่

สนับสนุนการเรียนรู

 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอน

การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน และสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล

127 รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



เกณฑการประเมิน
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0 1 2 3 4 5

• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก
• ไมมีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง

• ไมมีขอมูล
หลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไมมีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• ไมมีการ
ปรับปรุง/

พัฒนา   
กระบวนการ

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ   
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ

กลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

• มีการประเมิน
กระบวนการ

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีได
ชัดเจน

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



ขอมูลจากสวนงานกลาง มก

จํานวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา  จาก กองการเจาหนาท่ี

จํานวนผลงานตีพิมพของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา ป. โท/เอก จาก บัณฑิตวิทยาลัย

จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรของอาจารยประจํา จาก สวพ มก

การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบ TQF ระดับปริญญาตรี 

จาก กองแผนงาน ท่ีเทียบเทากับผลการเรียนรูใน มคอ.2 ของหลักสูตร

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก สํานักงานทะเบียนและประมวลผล 

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โท/เอก) จาก บัณฑิตวิทยาลัย
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ 7)

Programm Report                                       

หมวด 1 ขอมูลทั่วไป : 1 การกํากับมาตรฐาน

หมวด 2  อาจารย : 4.1 4.2 4.3

หมวด 3  นักศึกษาและบัณฑิต 3.1 3.2 3.3 2.1 2.2

หมวด 4  ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการ

สอนในหลักสูตร 51 5.2 5.3 5.4

หมวด 5  การบริหารหลักสูตร 6.1

หมวด 6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูประเมิน

หมวด 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร

หมวด 8 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

SAR
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CHE QA online
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2561/

ระบบฐานขอมูลประกันคุณภาพ  ระดับหลักสูตร

ปีการศกึษา 25กรรมการประเมิน
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การเขา้ใชง้านระบบ CHE QA ระดบัหลกัสูตร

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ

เกณฑมาตรฐาน 2548

เกณฑมาตรฐาน 2558
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การประเมินตัวบงช้ีรายหลักสูตร

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ
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รศ. ดร. ลิลลี่ กาวีตะ
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