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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงานในประเด็น 
 ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 1.1 การกํากับ
มาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 
(สกอ.) 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตร ีเกณฑ์ 4 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ 

งานบรกิาร
การศึกษา/
หลักสูตร 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(สกอ.) 

– คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

สํานักประกัน
คุณภาพ 

 2.2 การไดง้านทําหรือ
ผลงานวิจัยของผู้สําเร็จ
การศึกษา (สกอ.) 

– ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

สํานักประกัน
คุณภาพ 

 – ผลงานของนกัศึกษาและผู้สําเรจ็การศึกษา
ในระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

– ผลงานของนกัศึกษาและผู้สําเรจ็การศึกษา
ในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพห์รือ
เผยแพร ่

งานบรกิาร
การศึกษา/ 
หลักสูตร 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา (สกอ.) – การรับนักศึกษา 
– การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

งานบรกิาร
การศึกษา/
หลักสูตร 

 3.2 – การควบคุม การดูแล การให้คําปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญา
ตร ี

การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา (สกอ.) 

– การควบคุมดูแล การให้คําปรกึษา
วิทยานิพนธ ์แก่บัณฑิตศึกษา 

– การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 

งานบรกิาร
การศึกษา/สํานกั
พัฒนานักศึกษา/
หลักสูตร 

 3.3 – การคงอยู ่ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ.) 
– การสําเร็จการศึกษา 
– ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ

ร้องเรียนของนักศึกษา 

งานบรกิาร
การศึกษา/สํานกั
ประกันคุณภาพ/
หลักสูตร 

4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ (สกอ.) 

– ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

– ระบบการบริหารอาจารย ์
– ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

งานนโยบายและ
แผน/หลักสูตร 
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 4.2 – ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

งานบรกิาร
การศึกษา/ 

คุณภาพอาจารย์ (สกอ.) 

งานบรกิาร
วิชาการและ
วิจัย/หลักสูตร 

  – ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

  – ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

  – จํานวนบทความของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 4.3 – การคงอยู่ของอาจารย ์ผลที่เกิดกับอาจารย ์(สกอ.) 
– ความพึงพอใจของอาจารย์ 

หลักสูตร 

5. 5.1 หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผู้เรียน 

สาระของรายวชิาใน
หลักสูตร (สกอ.) 

– การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 

– การปรับปรงุหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ัน ๆ 

หลักสูตร 

 5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียน
การสอน (สกอ.) 

– การกําหนดผู้สอน 
– การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา

แผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4) กา
จัดการเรยีนการสอน 

ร

ร

ธ์
 

– การจดัการเรยีนการสอนในระดับปริญญา
ตรีที่มกีารบูรณาการกับการวิจยั การบริกา
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

– การควบคุมหัวข้อวทิยานิพนธแ์ละการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า
ของศาสตร ์

– การแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพน
และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวทิยานิพนธ ์

– การช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทํา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตร 

 5.3 การประเมินผู้เรยีน (สกอ.) – การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

– การตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรู้

หลักสูตร 
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ผู้รับผิดชอบ 

– การกํากับการประเมินการจัดการเรยีนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 

– การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 

 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(สกอ.) 

ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีก้าร
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) 
หมวดที่ 7 ขอ้ 7 ที่หลักสูตรแตล่ะหลักสูตร
ดําเนินงานไดใ้นแต่ละปีการศึกษา 

หลักสูตร 

6. ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู ้

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้
(สกอ.) 

– ระบบการดําเนนิงานของภาควชิา/คณะ/
สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพื่อใหม้ีส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู ้

– จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท้ี่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

– กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ตอ่
ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู ้

หลักสูตร 

 
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

7. 7.8 การผลิต
บัณฑิต 

ร้อยละของนักศึกษา
แลกเปล่ียนไปและมาจาก
ต่างประเทศต่อจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด (QS) 

ร้อยละของนักศึกษาแลกเปล่ียนไปและมาจาก
ต่างประเทศต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

หน่วยวิเทศ
สัมพันธ์/ภาควชิา 

8. การวจิัย 8.4 ร้อยละของผลงานวิจัยที่
นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ.) 

ร้อยละของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อ
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด 

ภาควิชา 
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รายละเอยีดตัวชี้วัดระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบที ่1 การกํากับมาตรฐาน 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักสําคัญประการหน่ึง คือ การพิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา 
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดย
คํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดทํามาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้
ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วน
หนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดําเนินการหลักสูตรใหม่หรือ
หลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ  
      การอุดมศึกษา (สกอ.) 

- หลักสูตรระดับปริญญาตรี พิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ 
- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ งานบรกิารการศึกษา/หลักสูตร 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท เอก หมายเหตุ 

1. จํานวน
อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร  

ไม่น้อยกว่า 5 คน 
และเป็นอาจารย์
ประจําเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได ้และ
ประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั
การศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น  

ไม่น้อยกว่า 5 คน 
และเป็นอาจารย์
ประจําเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได ้และ
ประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั
การศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น  

ไม่น้อยกว่า 5 คน 
และเป็นอาจารย์
ประจําเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได ้และ
ประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั
การศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น  

บันทึกข้อความที ่ศธ 
0506(2)/ว569 
ลงวันที ่18 เม.ย. 2549 
กําหนดว่า 
•  อาจารย์ประจําสามารถ

เป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่เป็นหลักสูตร
พหุวิทยาการ
(Multidisciplinary) ได้
อีก 1 หลักสูตร โดยต้อง
เป็นหลักสูตรทีต่รงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้
ประจําอยู่แล้ว 

• อาจารย์ประจําหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรในระดับ
ปริญญาเอกหรอืปริญญา
โทในสาขาวิชาเดียวกันได้
อีก 1หลักสูตร 

บันทึกข้อความที ่ศธ 
0506(4)/ว254 
ลงวันที ่11 มี.ค. 2557 
กําหนดว่า 
• กรณหีลักสูตรปริญญาตรีที่

มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ 
กําหนดให้ต้องมีอาจารย์
ประจําหลักสูตรจํานวนไม่
น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุก
แขนงวิชา/กลุ่มวิชาของ
หลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่ม
วิชาที่เปิดสอน 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท เอก หมายเหตุ 

2. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ประจํา
หลักสูตร  

คุณวุฒิระดับปรญิญา
โท หรือเทียบเทา่ 
หรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไมต่่ํากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน อย่างน้อย 2 
คน  

มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรือ
อาจารยท์ี่ปรกึษา
วิทยานิพนธ ์หรือ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ ์หรือ
อาจารย์ผู้สอน  

มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรือ
อาจารยท์ี่ปรกึษา
วิทยานิพนธ ์หรือ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์หรอื
อาจารย์ผู้สอน  

 

 

3. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

 

- คุณวุฒิไม่ต่ํากวา่
ปริญญาเอกหรอื
เทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึน้ไป 
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 
คน  

คุณวุฒิไม่ต่ํากวา่
ปริญญาเอกหรอื
เทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึน้ไป 
ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 
คน  

 

4. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้สอน 

- 1. อาจารย์ประจํา
หรือผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอกสถาบนั มี
คุณวุฒิปริญญาโท 
หรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไมต่่ํากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน 
และ 

1. อาจารย์ประจํา
หรือผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอกสถาบนั มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไมต่่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรอื
สาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน 
และ 

2. มีประสบการณ์
ด้านการสอน และ 

2. มีประสบการณ์
ด้านการสอน และ 

3. มีประสบการณ์ใน
การทําวิจัยที่ไมใ่ช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

3. มีประสบการณ์ใน
การทําวิจัยที่ไมใ่ช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

หลักสูตรปริญญาโท ตาม
บันทึกข้อความที ่ศธ 
0506(4)/ว867 
ลงวันที ่18 ก.ค. 2555 
กําหนดว่า 
ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 
เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
ระดับ 
ปริญญาโทได ้แม้จะยังไม่มี
ผลงานวิจัย หลังจากสําเร็จ
การศึกษา ทั้งนี ้ภายใน 
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่
เริ่มสอนจะต้องมีผลงานวิจัย
จึงจะสามารถเป็นอาจารย์
ผู้สอนในระดับปริญญาเอก 
และเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 
อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ ์
และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ในระดับ 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท เอก หมายเหตุ 

ปริญญาโทและปริญญาเอกได ้ 
5. คุณสมบัติ

ของอาจารย์
ที่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์
หลักและ
อาจารยท์ี่
ปรึกษาการ
ค้นคว้า
อิสระ 

- 1. เป็นอาจารยป์ระจํา
ที่มีคุณวุฒิปรญิญา
เอกหรือดํารงตาํแหน่ง
ทางวิชาการไมต่่ํากว่า
รองศาสตราจารย ์ใน
สาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน 
และ  

1. เป็นอาจารยป์ระจํา
ที่มีคุณวุฒิปรญิญา
เอกหรือดํารงตาํแหน่ง
ทางวิชาการไมต่่ํากว่า
รองศาสตราจารย ์ใน
สาขาวิชานั้นหรอื
สาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน 
และ  

การพจิารณากรณีอาจารย์
เกษยีณอายงุานหรือลาออก
จากราชการ ดังนี้ 
1) หลักสูตรสามารถจ้าง

อาจารยท์ี่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ซึ่งเกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ กลับ
เข้ามาทํางานแบบเต็ม
เวลาหรือบางเวลาได้ โดย
ใช้ระบบการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย คือ มีสัญญา
จ้างทีใ่ห้ค่าตอบแทนเป็น
รายเดอืนและมีการ
กําหนดภาระงานไว้อย่าง
ชัดเจน อาจารย์ดังกล่าว
สามารถปฏิบัตหิน้าที่เป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
อาจารยท์ี่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์หลัก  อาจารย์
ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ร่วม 
อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ ์
และอาจารย์ผู้สอนได ้

2. มีประสบการณ์ใน
การทําวิจัยที่ไมใ่ช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

2. มีประสบการณ์ใน
การทําวิจัยที่ไมใ่ช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

2) “อาจารย์เกษียณอายุ
งาน” สามารถปฏิบัติ
หน้าที่อาจารย์ที่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไป
จนนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา หากนักศึกษา
ได้รับอนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ก่อนการ
เกษยีณอาย ุ

6. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ที่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี) 

- 1. เป็นอาจารยป์ระจํา
หรือผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรอืดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ

1. เป็นอาจารยป์ระจํา
หรือผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรอืดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ

แนวทางบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
หมายถงึ บุคลากรที่มีความรู้
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท เอก หมายเหตุ 

2. มีประสบการณ์ใน
การทําวิจัยที่ไมใ่ช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

2. มีประสบการณ์ใน
การทําวิจัยที่ไมใ่ช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

วิชาการ หรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
โดยไม่ต้องพิจารณาด้าน
คุณวุฒิและตําแหน่งทาง
วิชาการผู้เชีย่วชาญเฉพาะที่
จะเป็นอาจารยท์ี่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็น 
บุคลากรประจําในสถาบัน
เท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่จะเป็น 
อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ์
ร่วม อาจเป็นบคุคลากร
ประจําในสถาบัน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ที่ม ี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชา
นั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับ
หน่วยงานหรือระดับกระทรวง
หรือวงการวิชาชีพด้านนั้น
เทียบได้ไมต่่ํากว่าระดับ 9 ขึ้น
ไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรอืนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด 

ในกรณีหลักสูตรปริญญา
เอกไม่มีอาจารย์ที่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรอืไม่เป็นผู้
ดํารงตําแหน่งทาง 
วิชาการตั้งแตร่อง
ศาสตราจารย์ขึน้ไป ใน
สาขาวิชาที่เปดิสอน
สถาบันอุดมศึกษาอาจแตง่ตั้ง
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท เอก หมายเหตุ 

รับทราบการแตง่ตั้งนั้นด้วย 
7. คุณสมบัติ

ของอาจารย์
ผู้สอบ
วิทยานิพนธ ์

- 1. อาจารย์ประจํา
และผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอกสถาบนั ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไมต่่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรอื
สาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน 
และ  

1. อาจารย์ประจํา
และผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอกสถาบนั ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไมต่่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรอื
สาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน 
และ  
2. มีประสบการณ์ใน
การทําวิจัยที่ไมใ่ช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

2. มีประสบการณ์ใน
การทําวิจัยที่ไมใ่ช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

 

8. การตพีิมพ์
เผยแพร่
ผลงานของ
ผู้สําเร็จ
การศึกษา 

- (เฉพาะแผน ก 
เท่านั้น)  

วารสารหรือส่ิงพิมพ์
วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมารว่ม
กล่ันกรอง (peer 
review) ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ส่ิงประดิษฐ ์การจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
สามารถทดแทนการตีพิมพ์ใน
วารสารหรือส่ิงพิมพ์ทาง
วิชาการได ้โดยพิจารณาจาก
ปีที ่

ต้องเป็นรายงาน
สืบเนื่องฉบับเตม็ใน
การประชุมทาง
วิชาการ 
(proceedings) หรือ
วารสารหรือส่ิงพิมพ์
วิชาการซ่ึงอยูใ่น
รูปแบบเอกสารหรือ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ได้รับสิทธิบตัร หรืออนุ
สิทธิบัตร ไม่ใชป่ีที่ขอจด 

9. ภาระงาน
อาจารยท์ี่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
และการ

- วิทยานิพนธ ์ 
อาจารย ์1 คน ต่อ 
นักศึกษา 5 คน  
การค้นคว้าอิสระ  
อาจารย ์1 คน ต่อ 

วิทยานิพนธ ์ 
อาจารย ์1 คน ต่อ 
นักศึกษา 5 คน 

ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธกิาร เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 
10 กําหนดว่า อาจารย์ประจํา 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท เอก หมายเหตุ 

 
หากเป็นที่ปรกึษาทัง้ 
2 ประเภทให้เทยีบ
สัดส่วนนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ ์1 คน
เทียบเท่ากับ 
นักศึกษาที่ค้นคว้า
อิสระ 3 คน 

ศึกษา ศักยภาพพรอ้มที่จะดูแล
นักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้
อยู่ในดุลยพินิจของ 
สถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งน้ี
ต้องไม่เกิน 10 คน เพื่อ
สนับสนุนนักวิจยัที่ม ี
ศักยภาพสูงที่มคีวามพร้อม
ทางด้านทุนวิจยัและเครื่องมือ
วิจัย รวมทัง้ผู้ที ่
ดําเนินโครงการวิจัยขนาด
ใหญ่อย่างต อเนือ่ง ในการ

ผลิตผลงาน 
10. อาจารยท์ี่

ปรึกษา
วิทยา 

- ควรมีอย่างน้อย 1 
เรื่องในรอบ 5 ปี โดย
นับรวมปีที่ประเมิน 

ควรมีอย่างน้อย 1 
เรื่องในรอบ 5 ปี โดย
นับรวมปีที่ประเมิน 
 

 

 นิพนธ์และ
การ
ค้นคว้า
อิสระใน
ระดับ
บัณฑิต 
ศึกษา มี
ผลงาน 
วิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง
และ
สม่ําเสมอ 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
11. การปรับปรงุหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี  ต้องไม่เกิน 5 ปี  ต้องไม่เกิน 5 ปี  
(จะต้องปรับปรงุให้
เสร็จและอนุมัต/ิให้
ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที ่6)  

(จะต้องปรับปรงุให้
เสร็จและอนุมัต/ิให้
ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที ่6)  

(จะต้องปรับปรงุให้
เสร็จและอนุมัต/ิให้
ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที ่6)  

หมายเหตุ สาหรับ
หลักสูตร 5 ปี 
ประกาศใช้ในปทีี ่7 
หรือหลักสูตร 6 ปี 
ประกาศใช้ในปทีี ่8) 

 

12.  การดําเนินงานให้
เป็นไปตามตัวบง่ชี้ผล
การดําเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการ
เรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 

ตัวบ่งชี ้TQF ข้อ 1 – 5 
ต้องดําเนินการทุกตวั  

ตัวบ่งชี ้TQF ข้อ 1 – 5 
ต้องดําเนินการทุกตวั  

ตัวบ่งชี ้TQF ข้อ 1 – 5 
ต้องดําเนินการทุกตวั 

อุดมศึกษาแหง่ชาติ 
รวม เกณฑ์ 4 ขอ้ เกณฑ์ 12 ข้อ เกณฑ์ 12 ข้อ  

 
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมิน
ตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตร

ไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 
 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี ้

1. เอกสารหลักสูตรฉบับที ่สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนําที ่สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนําส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และ

รายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
 

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการ
ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและ
พลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกํากับและส่งเสริมการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้จัดทํามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็น
การประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและส่ือสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา (สกอ.) 

– ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
– ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
– ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ผู้รับผิดชอบ สํานักประกันคุณภาพ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 
คําอธิบาย 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education : TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุม
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต  
 
เกณฑ์การประเมิน  

ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 
สูตรคํานวณ  

   
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต คะแนนที่ได้  = 

จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
 

 

 

ข้อมูลประกอบ 
จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี  
ผู้รับผิดชอบ สํานักประกันคุณภาพ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 
คําอธิบาย  

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาน้ันๆ ที่ได้
งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้าง
รายได้เข้ามาประจําเพื่อเล้ียงชีพตนเองได้ การคํานวณร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คํานวณเฉพาะผู้ที่เปล่ียนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น  
 
เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านทําหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
 
สูตรการคํานวณ 
 

1. คํานวณค่ารอ้ยละของบณัฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร  
 

  

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
 
X 100 

 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด 
 

 

การคํานวณค่ารอ้ยละนี้ไม่นําบัณฑิตที่ศึกษาตอ่ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแล้วแต่ไม่ได้
เปล่ียนงานมาพจิารณา  

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5  
 

 
= 

  
ค่าร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านทําหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป ีคะแนนที่ได้ 

 
X 5 

100 
 

 
หมายเหตุ 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศกึษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ  
                                 เผยแพร่  
ผู้รับผิดชอบ งานบรกิารการศึกษา/หลักสูตร 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 
คําอธิบาย 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาคําตอบที่มีความน่าเชื่อถือ 
ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและ
สามารถนําเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท  
 
เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถว่งน้ําหนกัของผลงานที่ตพีิมพ์เผยแพรต่อ่ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป  
 
สูตรการคํานวณ 
 

1. คํานวณค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่ีพมิพ์เผยแพร่ตอ่ผู้สําเร็จการศึกษา ตามสูตร  
 

  

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร ่
ของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท 

 
 
X 100 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5  
 

  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทีต่ีพมิพ์หรือเผยแพร ่

ต่อผู้สําเร็จการศึกษา คะแนนที่ได้ = 

 
 
X 5 

40 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการ ดังน้ี 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 บทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
0.20 บทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ 

ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาวา่ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร 

0.60 บทความที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
0.80 บทความที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการ 
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ 
จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยูใ่น Beall’s list) หรือตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที ่1 

1.00 บทความที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา 
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 

และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้  
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังน้ี 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพจิารณาด้วย 
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หมายเหตุ 
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนําไปนับในตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมิน

นั้นๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์  
                                  หรือเผยแพร่  
ผู้รับผิดชอบ งานบรกิารการศึกษา/หลักสูตร 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 
คําอธิบาย  

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหา
ประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทําผลงานที่
แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนําเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้
จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  
 
เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถว่งน้ําหนกัของผลงานที่ตพีิมพ์เผยแพรต่อ่ผู้สําเร็จการศึกษา เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณร้อยละของผลรวมถว่งน้ําหนกัของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

   
 
X 100 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร ่
ของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5  
 

  
= 

 
คะแนนที่ได้ ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทีต่ีพมิพ์เผยแพร่ตอ่ผู้สําเร็จการศึกษา 

 
X 5 

80 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการ ดังน้ี 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 บทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ 

ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาวา่ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร 

0.60 บทความที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
0.80 บทความที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการ 
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ 
จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยูใ่น Beall’s list) หรือตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที ่1 

1.00 บทความที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา 
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 

และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้  
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังน้ี 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพจิารณาด้วย 
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หมายเหตุ 
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนําไปนับในตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมิน

นั้นๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา 
 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการ
วิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

ทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก (core 
subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning 
and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (information, media and 
technology skills) 

ทักษะสําคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญมาก คือ 
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking 

and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) การส่ือสารและความ
ร่วมมือกัน (communication and collaboration) 

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้ส่ือ (media literacy) และ การรู้ ICT (ICT literacy) 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและ
ยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self direction) 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและ
ความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้นําและรับผิดชอบต่อสังคม (leadership 
and social responsibility) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มดําเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การดําเนินการดังกล่าวให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ.) 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ งานบรกิารการศึกษา/หลักสูตร 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 
คําอธิบาย  

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสําเร็จ แต่ละหลักสูตรจะมี
แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเป็นต้องมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มี
ความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสําเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่

ทําให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน  

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ  
• ไม่มีกลไก  
• ไม่มีแนวคิด

ในการ
กํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง  

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

• มีระบบ  
มีกลไก  

• ไม่มีการ
นําระบบ
กลไกไปสู่
การ
ปฏิบัติ/
ดําเนิน 
งาน 

 

• • มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ  

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 

• มีระบบ 
มีกลไก 

• มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ  

• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 

• มีระบบ มีกลไก มีระบบ มีกลไก 
• • มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน • มีการประเมิน

กระบวนการ  • มีการประเมิน 
กระบวนการ  • มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการปรบัปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• 
• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้  
การรับนักศึกษา  
1 การกําหนดเป้าหมายจํานวนรบันักศึกษาคํานงึความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ

อาจารย์ประจําที่มีอยู ่(ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนกัศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)  
2 เกณฑ์การรับนกัศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน และ

สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวสัิยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์ การ
เรียนรู้ทีก่ําหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรูพ้ื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ)  

3 เกณฑ์ทีใ่ช้ในการคัดเลือกนกัศึกษา กระบวนการรับนกัศึกษา และเครื่องมือหรอืข้อมูลทีใ่ช้ในการคัดเลือกมี
ความเหมาะสม เชื่อถือได ้โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนกัศึกษาที่สมัครเข้าเรยีน  

4 นักศึกษาที่รับเข้าเรยีนในหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรอืประสบการณท์ี่จําเป็นตอ่การเรียนในหลักสูตร 
ใฝ่รู ้ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรยีนเพียงพอ  

5 ในกรณีที่นกัศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ทีก่ําหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมี
เงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรยีมความพร้อมทางการเรียนหรือไดร้ับการพฒันาจนมีคุณสมบัติครบผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ํา เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรไดจ้นสําเร็จการศึกษา  

6 การกําหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการ
รับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตร ีโดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติ
พื้นฐานที่นําไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย  

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบณัฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพือ่ให้ได้นักศึกษาทีม่ีศักยภาพในการเรยีนรู้ดว้ย
ตนเอง (พิจารณาจากอตัราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร)  
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ตัวบ่งชี้ที ่3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ งานบรกิารการศึกษา/สํานกัพฒันานักศึกษา/หลักสูตร 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 
คําอธิบาย  

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียน
แก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ใน
ระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้คําปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเส่ียงของนักศึกษา 
เพื่อให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้
ได้มาตรฐานสากล  
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- การควบคุม การดูแล การให้คําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปรญิญาตร ี
- การควบคุมดูแล การให้คําปรกึษาวทิยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรยีนร'ูในศตวรรษที ่21 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่

ทําให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
เกณฑ์การประเมิน  

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ  
• ไม่มีกลไก  
• ไม่มีแนวคิด

ในการ
กํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง  

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

• มีระบบ  
มีกลไก  

• ไม่มีการ
นําระบบ
กลไกไปสู่
การ
ปฏิบัติ/
ดําเนิน 
งาน 

 

• • มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ  

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 

• มีระบบ 
มีกลไก 

• มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ  

• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 

• มีระบบ มีกลไก มีระบบ มีกลไก 
• • มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน • มีการประเมิน

กระบวนการ  • มีการประเมิน 
กระบวนการ  • มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการปรบัปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• 
• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ 
การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา

1 การจดัระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกํากับให้จํานวนนักศึกษาตอ่อาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ําหนด 

2 อาจารยท์ี่ปรกึษาวิชาการมเีวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
3 การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถงึความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนกัศึกษา 
4 การจดัเก็บข้อมลูเพื่อการรู้จกันักศึกษา การแลกเปล่ียนขอ้มูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนา

นักศึกษา (ผลการเรยีน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจดุอ่อน) 
5 อาจารยท์ี่ปรกึษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทีม่ีปัญหาทางการเรยีนหรอืต้องการความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ 
6 การจดัการความเส่ียงด้านนกัศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรยีนต่ํา มีความเส่ียงทีจ่ะออกกลางคัน 

หรือสําเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 
7 ช่องทางการติดต่อส่ือสารระหวา่งนักศึกษาและอาจารยท์ี่ปรกึษา 
8 บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาให้คําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คําปรกึษาการทํา 

วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ 
กิจกรรมการพฒันาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจดับริการแก่นกัศึกษาเพยีงพอ และครอบคลุมทุกประเภท 
กิจกรรม 

10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกจิกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมที่สนองความ 
ต้องการของนกัศึกษา 

11 การจดักิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของหลักสูตร 
12 การจดักิจกรรมการพัฒนานกัศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยดึมั่นผูกพันกับความเป็น 

พลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจดักิจกรรมการพัฒนานกัศึกษาตอ้งช่วยเสริมสร้างทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เช่น ICT literacy, 

scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 
14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
15 การสนับสนุนทนุการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจํากัด 
16 หากมีการรับนกัศึกษาที่มีวัตถปุระสงค์พิเศษ เช่น นักกฬีา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาไดร้บัการพัฒนาให้ได้

สาระความรู ้ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
17 การสร้างเครอืขา่ยระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอน 

หรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นต่างประเทศ 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ งานบรกิารการศึกษา/สํานกัประกันคุณภาพ/หลักสูตร 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 
คําอธิบาย  

ผลการประกันคุณภาพควรทําให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลัก 
สูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- การคงอยู ่
- การสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรยีนของนักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• • • • • • มีการ
รายงาน
ผลการ
ดําเนิน 
งานครบ
ทุกเร่ือง
ตาม
คําอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน  

มีการ
รายงาน
ผลการ
ดําเนิน 
งานใน
บางเรื่อง 

มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเร่ือง
ตาม
คําอธิบายใน
ตัวบ่งชี้ 

มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเร่ือง
ตาม
คําอธิบายใน
ตัวบ่งชี้ 

มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตาม
คําอธิบายในตัวบ่งชี ้

• มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

• • • มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานท่ี
ดีขึ้นในบาง
เรื่อง 

มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานท่ี
ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

มีผลการดําเนินงาน
ท่ีโดดเด่น 
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่ม
เดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผล
การดําเนินงานท่ี
โดดเด่นอย่าง
แท้จริง 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ 
1 อัตราการคงอยูข่องนักศึกษาในหลักสูตร 
2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ่หลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 
4 บัณฑิตศึกษา นกัศึกษามีความรู ้ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรูด้้วยตนเอง มีศักยภาพการวจิัยที่

แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรูจ้ากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
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องค์ประกอบที ่4 อาจารย ์
  

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์
ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ 
ผู้บริหารต้องมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการดําเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตรากําลังอาจารย์มี
จํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจํานวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา
ของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ 
และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มดําเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่
เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (สกอ.) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ (สกอ.) 
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ตัวบ่งชี้ที ่4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 
ผู้รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน/หลักสูตร 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 

คําอธิบาย  
 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกําหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม 
โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและ
กิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย ์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่

ทําให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• • ไม่มีระบบ  
• ไม่มีกลไก  
• ไม่มีแนวคิด

ในการ
กํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง  

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

• มีระบบ  
มีกลไก  

• ไม่มีการ
นําระบบ
กลไกไปสู่
การ
ปฏิบัติ/
ดําเนิน 
งาน 

 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ  

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 

• มีระบบ 
มีกลไก 

• มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ  

• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 

• มีระบบ มีกลไก มีระบบ มีกลไก 
• • มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน • มีการประเมิน

กระบวนการ  • มีการประเมิน 
กระบวนการ  • มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการปรบัปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• 
• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ 
ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลังอาจารยใ์ห้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมกีารพัฒนาอาจารยท์ี่มี

อยู่เดิมอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเขม้แข็ง อาจารยใ์นหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทํางานตาม
ความชํานาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารย์ประจําหลักสูตรตอ้งมวีุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจํานวนที่ไม่ต่ํากว่า
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย ์
4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการตาม

เป้าหมาย ทีก่ําหนด 
5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบรหิารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลัง

ด้านอาจารย์ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร โดย
การมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจาํคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับ
สถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตรากําลัง
แผนการสรรหาและรับอาจารยใ์หม ่แผนธํารงรกัษา แผนการหาตําแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาตอ่/
เกษยีณอาย ุอื่น ๆ ตามบริบท 

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกําหนด สถาบันต้องมีวธิีการ
บริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจํากัดอย่างเป็นระบบ 

8 มีแผนบริหารความเส่ียงด้านการบริหาร กรณมีีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์
สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเส่ียง ด้านจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวข้องกับการ
จัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9 การกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างชัดเจน 
10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ 
11 ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 
12 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารยป์ระจําหลักสูตร 
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 
14 ระบบการยกยอ่งและธํารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์
15 สถาบันให้โอกาสอาจารยท์ุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
16 การจดัสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใ์ห้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพทีสู่งขึ้น เพือ่

ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 
17 การควบคุม กํากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 
19 การส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย ์(ประเมินจากจํานวนอาจารยท์ี่มีการทําวิจัยเพื่อ

พัฒนา การเรียนการสอน) 
20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนําผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ

อาจารย ์
21 อาจารยอ์าวุโส หรืออาจารย์ที่มเีทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/
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22 บัณฑิตศึกษา ให้ความสําคัญกบัการจดัหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากําลังคนใน
หลักสูตร ปริญญาตร ีโดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ทีต่้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย
นอกเหนอืจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 
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ตัวบ่งชี้ที ่4.2 คุณภาพอาจารย ์ 
ผู้รับผิดชอบ งานบรกิารการศึกษา/งานบรกิารวิชาการและวิจัย/หลักสูตร 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 
คําอธิบาย  

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทําให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยทําให้
อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อัน
สะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง  

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 

Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ
ลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ  
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกทีก่ําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
หลักสูตรระดับปริญญาโท  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกทีก่ําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
หลักสูตรระดับปริญญาเอก  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกทีก่ําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปรญิญาเอก ตามสูตร 
 

 
 

จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

 
  

 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

 
หมายเหตุ  
 คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ  

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นส่ิงสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร  
 
เกณฑ์การประเมิน 

แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
60 ขึ้นไป  

หลักสูตรระดับปริญญาโท  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
80 ขึ้นไป  

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
100 

 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

  

จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

  
X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

คะแนนที่ได้  = ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 
- ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร  
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการ
รับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้
ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา

หลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
หลักสูตรระดับปริญญาโท  ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา

หลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป  
หลักสูตรระดับปริญญาเอก  ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา

หลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 
สูตรคํานวณ  

1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรตามสูตร ตาม
สูตร 
 

 

 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
X 100 

จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรทั้งหมด 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

ร้อยละผลรวมถว่งน้ําหนกัของผลงานวิชาการ 
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

คะแนนที่ได้  = X 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาต ิ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการ
ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร 

0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

0.80 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนนิการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้นํามา
ขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ  

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังน้ี 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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- จํานวนบทความของอาจารยป์ระจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างองิในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตร  

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่สําคัญและเน้น
การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึง
มีความสําคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ  

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทําวิจัย มีผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการ
อ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการนําไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น 
จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นผู้ที่
มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ  

การคํานวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้งการ
อ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
ต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกน้ัน โดยนําเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจารณาผลการดําเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง
ตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

อัตราส่วน จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีก่ําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = 2.5 ขึ้นไป 

 
สูตรการคํานวณ  

1. อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร  =  
 

 

 

 

จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างนอ้ย 1 ครั้ง   
จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตร 

 
 

 
2. แปลงค่าที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 

อัตราส่วนจํานวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิง 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร คะแนนที่ได้  = X 5 

2.5 
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ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 ถ้าอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีจํานวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คน มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังน้ี 

- จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คน ในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010-2014
เท่ากับ 15 บทความ และจํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ 

- ในจํานวนน้ีมีบทความ 8 บทความ ในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง 
และมีบทความ 2 บทความ ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 
ดังน้ัน อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร = 
 

  

จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
= 

 

8+2 
= 

 

10 
= 2.0 

 

 จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรทั้งหมด 
 

5 5 

 
 

นํามาคํานวณคะแนน = 
 

2.0 X 5 = 4.0 คะแนน 
 

 2.5 
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ตัวบ่งชี้ที ่4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 
คําอธิบาย  
 ผลการประกันคุณภาพ ต้องนําไปสู่การมีอัตรากําลังอาจารย์ให้มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่
รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย ์
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• • • • • • มีการ
รายงาน
ผลการ
ดําเนิน 
งานครบ
ทุกเร่ือง
ตาม
คําอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน  

มีการ
รายงาน
ผลการ
ดําเนิน 
งานใน
บางเรื่อง 

มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเร่ือง
ตาม
คําอธิบายใน
ตัวบ่งชี้ 

มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเร่ือง
ตาม
คําอธิบายใน
ตัวบ่งชี้ 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เรื่องตามคําอธิบายใน
ตัวบ่งชี้ 

• มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

• • • มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานท่ี
ดีขึ้นในบาง
เรื่อง 

มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานท่ี
ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

มีผลการดําเนินงานท่ี
โดดเด่น เทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการดําเนินงานท่ี
โดดเด่นอย่างแท้จริง 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ 
ผลที่เกิดกับอาจารย ์

1 อัตราการคงอยูข่องอาจารย์ประจําหลักสูตร 
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
3 จํานวนอาจารยเ์พียงพอในการจัดการเรยีนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 
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องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 
ด้านที่สําคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การ
ประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ตัว
บ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบน้ีพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน (สกอ.) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 
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ตัวบ่งชี้ที ่5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร  
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 
คําอธิบาย  
 แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํา
รายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร
จัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ โดยสนองความต้องการของ
นักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรงุหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
ในการประเมินเพื่อใหท้ราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทัง้หมด ที่

ทําใหห้ลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ  
• ไม่มีกลไก  
• ไม่มีแนวคิด

ในการ
กํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง  

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

• มีระบบ  
มีกลไก  

• ไม่มีการ
นําระบบ
กลไกไปสู่
การ
ปฏิบัติ/
ดําเนิน 
งาน 

 

• • มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ  

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 

• มีระบบ 
มีกลไก 

• มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ  

• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 

• มีระบบ มีกลไก มีระบบ มีกลไก 
• • มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน • มีการประเมิน

กระบวนการ  • มีการประเมิน 
กระบวนการ  • มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการปรบัปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• 
• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ 
สาระของรายวชิาในหลักสูตร 

1 หลักสูตรมกีารกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชว่ยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู ้ทักษะผ่าน 
การเรียนการสอนที่มีประสิทธภิาพ 

2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้
เรียน 

3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4 คําอธิบายรายวชิามีเนื้อหาทีเ่หมาะสมกับชื่อวชิา จํานวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวาง
ครบถ้วนในส่ิงทีค่วรเรยีน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเนน้ มีความต่อเนือ่งเชื่อมโยง สัมพันธ์กัน
ระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู ้

5 เนื้อหาทีก่ําหนดในรายวิชาไมม่ีความซ้ําซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรยีนตรงกับผลลัพธ์การเรยีนรูท้ี่กําหนดในรายวิชาและหลักสูตร 
7 การจดัการเรยีนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กําหนดในคําอธิบายรายวชิาครบถ้วน 
8 การเปิดรายวิชามีลําดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอือ้ให้นกัศึกษามพีื้นฐานความรูใ้นการเรียนวิชาต่อยอด 
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกาํหนดของหลักสูตรเพื่อให้นกัศึกษาสําเร็จไดท้นัตามเวลาทีก่ําหนดใน

หลักสูตร 
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนกัศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
11 การจดัรายวิชาในหลักสูตรแก่นกัศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกต ิหรือการศึกษา

ทางไกล มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เน้ือหาสาระ เป้าหมายการเรยีนรู ้วิธีการจัดการเรยีนการสอน การ
ประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
12 การจดัรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนือ้หาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจดุเน้น วิชา

การศึกษาทัว่ไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ทีเ่ตรยีมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการดาํรงชีวติ 
13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสําคัญกับการเทียบวิชารบัโอนที่ต้องมีการเรยีนในเนือ้หาสาระที่กําหนด

ในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถว้น 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู ้ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น 
15 การควบคุมกํากบัหัวข้อวิทยานพินธ/์สาระนิพนธ์ที่อนุมัตเิป็นประเด็นวิจยัร่วมสมัย/สนองความต้องการของ

สังคม 
16 หัวข้อวิทยานพินธ์เป็นประเด็นวิจัยทีเ่หมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับ

ของหลักสูตร 
17 หัวข้อวิทยานพินธ์ระดับปรญิญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกวา่ระดับปริญญา

โท 
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ตัวบ่งชี้ที ่5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 
คําอธิบาย  

หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้
ความสําคัญกับการกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสม
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ
ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรที่กําหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีส่วน
ร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้ส่ือ
เทคโนโลยี และทําให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกให้
เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน 
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- การกําหนดผู้สอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการ

สอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเช่ียวชาญ

สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่

ทําให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ  
• ไม่มีกลไก  
• ไม่มีแนวคิด

ในการ
กํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง  

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

• มีระบบ  
มีกลไก  

• ไม่มีการ
นําระบบ
กลไกไปสู่
การ
ปฏิบัติ/
ดําเนิน 
งาน 

 

• • มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ  

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 

• มีระบบ 
มีกลไก 

• มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ  

• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 

• มีระบบ มีกลไก มีระบบ มีกลไก 
• • มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน • มีการประเมิน

กระบวนการ  • มีการประเมิน 
กระบวนการ  • มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการปรบัปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• 
• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ 
การวางระบบผูส้อน 

1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกบัรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (คํานึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณท์ํางาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

2 หลักสูตรกําหนดผู้สอนให้นักศึกษาไดเ้รียนจากผู้สอนที่มีความชํานาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับการ
พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาควร
ได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดมิไม่เกิน 3 วิชา) 

3 มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ใหท้ันสมัยในด้านเนื้อหา 
กิจกรรมการเรยีน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การกํากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจก
นักศึกษา และมกีารกํากับให้ดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกต/ิระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ทีป่รึกษาเท่า
เทียมกัน 

6 หากมีการกําหนดให้ม ีTA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คําแนะนํา และการปรับปรงุพัฒนาให้
มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนกัศึกษาอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
7 หลักสูตรตอ้งมอีาจารยเ์ต็มเวลาในปริมาณที่เพยีงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู ้ประสบการณ์ เวลาในการให้ 

คําปรึกษาและการพัฒนานกัศึกษา 
8 การแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ/์สาระนิพนธ์ คํานึงถงึคุณสมบัติของอาจารยท์ี่ปรกึษาที่เหมาะสมกับ 
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หัวข้อวิทยานพินธ์ที่อนุมัต ิโดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวจิยัที่จะควบคุมการทําวทิยานิพนธ์ 
ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนกัศึกษา 

9 มีการควบคุมกํากับจํานวนนกัศึกษาตอ่อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่สกอ. กําหนด 
10 มีการกํากับให้อาจารย์พเิศษที่มาทําหน้าทีอ่าจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวชิาการอย่างตอ่เนื่อง 
กระบวนการเรียนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรยีนการสอนในวิชาที่มหีลายกลุ่มเรยีนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธกีารสอนใหม่ ๆ ที่พฒันาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
13 การจดัการเรยีนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก/ 

ผู้ประกอบการ การศึกษาดงูาน ฯลฯ 
14 การจดักิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นกัศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นต้องมกี่อนเข้า 

โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
15 การจดักิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพือ่เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู/้การ

ทํางาน/การประกอบอาชีพ 
16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะทีเ่อื้อต่อการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการส่ือสารการพูด 

ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธกีารหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขา่ยทางสังคม online learning) 

17 การเตรียมความพร้อมด้านการทํางาน/การประกอบอาชพี (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทํา/การ
เผยแพร่ผลงาน) 

18 การสอนแบบเนน้การปฏิบัต ิการเรยีนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน 
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
20 การใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิความรู้และทักษะการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ เช่น online learning 
21 การส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย ์(ประเมินจากจํานวนอาจารยท์ี่มีการทําวิจัยเพื่อ 

พัฒนาการเรียนการสอน) 
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนําผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ

อาจารย ์
23 อาจารยอ์าวุโส หรืออาจารย์ที่มเีทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/

หลักสูตร 
24 การควบคุมกํากบักระบวนการจดัการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
25 การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามส่ีวนร่วมในการจัดการเรยีนการสอนและส่งผลต่อการเรยีนรู้

ของนักศึกษา 
26 การนํากระบวนการวจิัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรยีนรูข้องนักศึกษา การสอดแทรกศิลปะ

และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
27 การแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี) 
28 ระบบการกํากับติดตามความก้าวหน้าในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารยท์ี่ปรกึษา (ถ้ามี) 
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการทีจ่ะใหน้ักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนกัศึกษาสหกจิศึกษา โดยมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธกีารสอนใหม่ ๆ ที่พฒันาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่เน้น 
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ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใชก้ารวจิัยเป็นฐาน 
32 มีระบบกํากับการทํางานของอาจารย์ผู้สอนทีเ่อื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที ่ให้ความสําคัญกับพฤติกรรม

การปฏิบัตงิานของอาจารย์ในการให้คําปรกึษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย ์
33 มีระบบการกํากบัติดตามความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ/์สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา

สําเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด 
34 หัวข้องานวิจยัของนักศึกษาสอดคล้องหรอืสัมพันธ์กับความเชีย่วชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 
35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทําวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหน่ึงครั้งตอ่ 

ภาคการศึกษา 
36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลนท์ี่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใชง้านได้อย่างสะดวก 
37 มีการให้ความรูแ้ละระดับชั้นความสําคัญในการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที ่

สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธบิัตร 
38 มีการให้ความรูเ้กี่ยวกับจรรยาบรรณนกัวิจยั ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มี

คุณภาพ 
39 การช้ีแนะแหล่งทุนสนับสนุนการทําวทิยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทาํข้อเสนอโครงการที่มีโอกาส

ได้รับทุนสนับสนุน 
40 การสร้างเครอืขา่ยระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอน

หรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-45- 
 



ตัวบ่งชี้ที ่5.3 การประเมินผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 
คําอธิบาย  

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment 
for learning) การประเมินที่ทําให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้
เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้อง
ให้ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการ
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง 
(real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ทําให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของ
ตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรยีนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดที่

สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ  
• ไม่มีกลไก  
• ไม่มีแนวคิด

ในการ
กํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง  

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

• มีระบบ  
มีกลไก  

• ไม่มีการ
นําระบบ
กลไกไปสู่
การ
ปฏิบัติ/
ดําเนิน 
งาน 

 

• • มีระบบ  
มีกลไก 

• มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ  

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 

• มีระบบ 
มีกลไก 

• มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ  

• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 

• มีระบบ มีกลไก มีระบบ มีกลไก 
• • มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน • มีการประเมิน

กระบวนการ  • มีการประเมิน 
กระบวนการ  • มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการปรบัปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• 
• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ 

1 การกําหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามส่ีวนร่วม 
2 น้ําหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจดุเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น 

ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การ
วัดทกัษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัตงิานจริงในการประกอบอาชีพ) 

4 การกํากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาทีเ่หมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู ้
5 การวเิคราะห/์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมอืทีใ่ช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการ

วิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรงุข้อสอบ สร้างขอ้สอบใหม ่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมิน
สามารถวัดความรู้และการคิดขัน้สูงได ้เครื่องมอืประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จรงิในโลก
แห่งการทํางาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรยีนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
7 การตดัเกรดและแจ้งให้นกัศึกษารับรู้ชัดเจน (กาํหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่

เกณฑ์ที่นกัศึกษามีส่วนร่วม หรอืรับรูร้่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือทีม่าของคะแนนที่ใชใ้นการการ
ตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถทีแ่ท้จรงิของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา) 

8 การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
10 การกําหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานพินธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน 
11 ข้อมูลทีร่องรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานพินธ์  
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สารนิพนธ์ได ้
12 วิทยานิพนธ์ที่มคุีณภาพระดับดมีาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอ้นความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัย

ที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขา
วิชาชีพหรอืรับรองโดย สกอ. 
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ตัวบ่งชี้ที ่5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ  
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 
คําอธิบาย  

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดําเนินงาน
ได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานประจําปี ในแบบรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

มีการดําเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
มีการดําเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการดําเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
มีการดําเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
มีการดําเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
สูตรการคํานวณ 
 คํานวณค่าร้อยละผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 
 

 

 

จํานวนตัวบง่ชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ดําเนินการได้จรงิ 

X 100 
จํานวนตัวบง่ชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องดําเนินงานในปีการศึกษานั้น ๆ 
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องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทําวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่น ๆ รวมทั้งการบํารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

องค์ประกอบด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
 ตัวบ่งชี้ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ.) 
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ตัวบ่งชี้ที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 
คําอธิบาย  

ความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตํารา ส่ิงพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ ส่ิงสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ 
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดที่
สะท้อนการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ  
• ไม่มีกลไก  
• ไม่มี

แนวคิดใน
การกํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง  

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

• มีระบบ  
มีกลไก  

• ไม่มีการ
นําระบบ
กลไกไปสู่
การ
ปฏิบัติ/
ดําเนิน 
งาน 

 

• • • • มีระบบ  มีระบบ มีกลไก มีระบบ มีระบบ มีกลไก 
• • มีกลไก มีกลไก มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• • มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ  

• • มีการประเมิน 
กระบวนการ  

มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน • • • มีการ

ประเมิน 
กระบวน 

มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ  

มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการปรบัปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• การ  มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวน 
การจากผล
การประเมิน 

• 
• ไม่มีการ

ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวน 
การ 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ 
ความเหมาะสมและเพยีงพอของส่ิงสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 

1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรยีน ห้องปฏิบัตกิาร สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู)้ 
2 การจดัส่ิงอํานวยความสะดวก และส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู ้

วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 
3 การจดัพื้นที/่สถานที่สําหรับนกัศึกษาและอาจารย์ไดพ้บปะ สังสรรค์ แลกเปล่ียนสนทนา หรือทํางานรว่มกนั 
4 มีบริการคอมพิวเตอร ์อินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง 
5 สําหรับการเรยีนการสอนทางไกล ระบบการเรยีนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษา

สามารถติดต่อส่ือสารได้ใกล้ชิด 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการต่อเมือ่สถาบนัมีความพร้อมและกําหนดความคาดหวังสูง
กว่าขอ้กําหนดในหลักสูตรปริญญาตรทีี่เป็นสาขาเดียวกัน ทรพัยากรการเรยีนรู้และส่ิงอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพือ่การสืบค้นและการเรยีนรู้ตอ้งมีมากกว่าข้อกําหนดที่พงึมีของ
หลักสูตรปริญญาตร ี

7 มีการจดัสรรงบประมาณให้นกัศึกษาเพือ่ทําวจิยั 
8 มีห้องทํางานวจิยั (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทําวิจัย 
9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จําเป็นและเหมาะสมในการทําวิจัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-52- 
 



รายละเอยีดตัวชี้วัดระดับภาควิชา 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจากต่างประเทศต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด (QS) 
ผู้รับผิดชอบ หน่วยวิเทศสัมพันธ์/ภาควิชา 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 
คําอธิบาย 

นักศึกษาแลกเปล่ียนไปต่างประเทศ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกระดับ
การศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา 2557 และแลกเปล่ียนไปต่างประเทศ 

แลกเปล่ียนไปต่างประเทศ หมายถึง การไปประชุมสัมมนาวิชาการ การศึกษาดูงาน การวิจัย                       
การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม  การฝึกทักษะ  การแลกเปล่ียนประสบการณ์และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านวิชาการ 
ซึ่งจัดโดยสถาบันในต่างประเทศ หรือสถาบันในประเทศที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศ  

นักศึกษาแลกเปล่ียนจากต่างประเทศ หมายถึง นักศึกษาชาวต่างชาติ (ไม่ได้ถือสัญชาติไทย) ระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาทุกระดับการศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ที่มาแลกเปล่ียนในปี
การศึกษา 2557 

แลกเปล่ียนมาจากต่างประเทศ หมายถึง การมาร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ การศึกษาดูงาน การวิจัย                
การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม  การฝึกทักษะ  การแลกเปล่ียนประสบการณ์และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านวิชาการ 
ซึ่งจัดโดยคณะ/ภาควิชา 
 
สูตรการคํานวณ 

  

จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนไปต่างประเทศ + จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนมาจากต่างประเทศ 
X 100 

 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดทกุระดับการศึกษา 
 

 
 เป้าหมายคณะ  

ร้อยละ 2  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา   
1. รายช่ือนักศึกษา กิจกรรมที่ไปแลกเปล่ียน  ระยะเวลาของกิจกรรม (โปรดระบุวันที่ และเดือน) ที่มี

ระยะเวลาแลกเปลี่ยน 3 เดือนขึ้นไป สถาบันและประเทศที่ไปแลกเปล่ียน ในปีการศึกษา 2557 พร้อม
แนบหนังสือราชการ หรือเอกสารโครงการ ภาพข่าว หรือภาพถ่ายขณะดําเนินกิจกรรม 

2. รายช่ือนักศึกษา ประเทศ กิจกรรมที่แลกเปล่ียนมาจากต่างประเทศ ระยะเวลาของกิจกรรม ที่มี
ระยะเวลาแลกเปลี่ยน 3 เดือนขึ้นไป (โปรดระบุวันที่ และเดือน) ในปีการศึกษา 2557 พร้อมแนบ
หนังสือราชการ หรือเอกสารโครงการ ภาพข่าว หรือภาพถ่ายขณะดําเนินกิจกรรม 

3. จํานวนนักศึกษาทั้งหมดทกุระดับการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ร้อยละของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ.) 
ผู้รับผิดชอบ ภาควิชา 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 

คําอธิบาย 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของคณะ การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การนําไปใช้ จากการเปรียบเทียบ
จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําที่นําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ทีร่ะบไุวใ้น
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจํานวนอาจารย์
ประจํา 
 การนําไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย เป็นการนําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและ
รายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐาน
ปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชน
ภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยของคณะ ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 การนับจํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นําผลงานวิจัยมาใช้และเกิดผลชัดเจน โดยที่
ผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ในกรณีที่งานวิจัยมีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้
ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ํา
กัน 
 

สูตรการคํานวณ 
 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัที่นําไปใช้ประโยชน ์

X 100 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด (นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) 

 

เป้าหมาย : IQA-KKU  
 ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใช้

ประโยชน์ของอาจารย์ประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัย
ดําเนินการเสร็จ ปีที่นําไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์
ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนําส่ิงประดิษฐ์อันเป็นผลจากงานวิจัยไป
ใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนํานโยบาย กฎหมาย มาตรการที่เป็นผล
มาจากงานวิจัยนโยบายไปใช้ 

- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาสาธารณะไปใช้ 

2. การนับจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ลาเพิ่มพูน
ความรู้ และลาศึกษาต่อ 

-54- 
 



นิยามศัพท์ 
 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถงึ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยูใ่นองค์กรซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตวับุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทกุคนในองค์กรสามารถเข้าถงึความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู ้ รวมทัง้ปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด โดยที่ความรู้ม ี2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้
แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคําว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทํางาน 

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

ความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้ และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน 

ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยที่การดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ใน

รูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit 
Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่น ๆ ของ
ร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทําร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทําโดยคนคน
เดียว 
 
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และ
ต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกล่ันกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
 
การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ 
และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทําได้ดีกว่า เพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่ง 
ความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สําคัญของสถาบัน (organization-wide goal) 
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การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของ 
แต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ 
ประเทศอื่น 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 
10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และ 
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อย
ละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ันด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอก
สถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ 
ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นําเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัด
ประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
งานวิจยั หมายถึง กระบวนการที่มรีะเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ 
ตลอดจนถงึการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจน
สรุปผลอย่างเปน็ระบบ 
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและส่ิงประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และ
คุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) 
ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ ส่ือประสม 
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่น ๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์
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แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้สถาบันประสบความสําเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ 
ภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ประสบการณ์ด้านการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทําวิจัยเป็นผลสําเร็จมาแล้ว โดยมีหลักฐานเป็น
ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง 
(Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง (Peer 
Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งนําเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือนําเสนอผู้ว่าจ้างในการทําวิจัยนั้น ๆ และเป็น
ผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสาร
หลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียน
เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้อง มีการกําหนดตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์  
โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถ 
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และ
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่
สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมี
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การเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 
แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะส้ันที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้อง
ดําเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ
รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 
 
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลาย
สาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้
ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้า 
มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็น
ศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี) 

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 
 
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนา
แก่สถาบันอุดมศึกษา 
 
ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์
หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับซึ่ง
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง ส่ิงที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 
 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่
สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม
ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ 
ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
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หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลาง
ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลอง
ธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการ
บริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับใช้ใน
ภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังน้ี  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดย
การปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่
เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดง
ถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดิเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีขอ้สงสัย
และสามารถเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสร ี โดยประชาชนสามารถรู้ทกุขั้นตอนในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถงึการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการ
ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการใหบ้ริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานทีด่ีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการ
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่ 
จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีตําแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 
อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่ 
เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

สําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําด้วยเงินรายได้ หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการ
ระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน ไม่
น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจําตามที่กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีที่
ประเมิน ดังน้ี 

9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถนํามานับได้ 

 
อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์
ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็น
หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตร
เท่านั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินเช่นเดียวกับการนําเสนอหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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รายช่ือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารทีผ่่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานขอ้มูล TCI  
และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป 
No. ISSN Journal Title Owner 
1 2287-0741 

(issn 
Applied Environmental Research 
(เดิม : 

0125-6939) 
ชื่อเดิม : Journal of 
Environmental Research) 

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2 1905-7415 Asian Biomedicine  Faculty of Medicine, Chulalongkorn University  
3 0125-877X Asian Pacific Journal of Allergy 

and Immunology 
The Allergy and Immunology Society of 
Thailand  

4 0125-2526 Chiang Mai Journal of Science คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  
5 1685-9545 ECTI Transactions on Electrical 

Eng., Electronics, and 
Communications 

The Electrical Engineering/Electronics, 
Computers, Telecommunications and 
Information Technology Association (ETCI 
Association)  

6 0125-8281 Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
7 1686-5456 Environment and Natural 

Resources Journal 
Faculty of Environment and Resource Studies, 
Mahidol University  

8 1686-9141 International Journal of 
Agricultural Technology  

Association of Agricultural Technology in 
Southeast Asia (AATSEA)  

9 1906-4063 International Journal of Applied 
Biomedical Engineering 

สมาคมวิจัยวิศวกรรมการแพทยไ์ทย  

10 1905-7172 International Journal of 
Renewable Energy 

School of Renewable Energy Technology, 
(SERT)  

11 0858-7027 International Journal of the 
Computer, The Internet and 
Management 

Assumption University  

12 0857-4421 Journal of Health Research วิทยาลัยวทิยาศาสตร์สาธารณสุข  
13 0857-5754 Journal of Physiological and 

Biomedical Sciences 
The Official Journal of The Physiological 
Society of Thailand  

14 0075-5192 Kasetsart Journal (Natural 
Science) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

15 1905-2367 KMITL Science and Technology 
Journal 

Faculty of Science, King Monkuts Institute of 
Technology Ladkrabang  

16 1905-7873 Maejo International Journal of 
Science and Technology 

Maejo University  

17 2286-8933  Outbreak, Surveillance and 
Investigation Reports 

สํานักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข  
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No. ISSN Journal Title Owner  
18 1906-8107 Pacific Rim International Journal 

of Nursing Research 
Thailand Nursing and Midwifery Council  

19 2229-063X  Rangsit Journal of Arts and 
Sciences 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

20 1513-1874 ScienceAsia Science Society of Thailand 
21 1905-9159 Silpakorn University Science and 

Technology Journal  
Silpakorn University Research and 
Development Institute (SURDI)  

22 0125-3395 Songklanakarin Journal of 
Science and Technology  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 

23 0858-849X Suranaree Journal of Science 
and Technology 

Suranarree University of Technology  

24 1985-9057 Thailand Statistician Thai Statistical Association 
25 0859-4074 Thammasat International Journal 

of Science and Technology 
Thammasat University  

26 1513-9700 Tropical Natural History Department of Biology, Faculty of Science, 
Chulalongkorn University 

27 1686-3933 Walailak Journal of Science and 
Technology 

Institute of Research and Devolpment, 
Walailak University  

28 0125-0485 แก่นเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
29 0125-7501 ขอนแก่นเวชสาร โรงพยาบาลขอนแก่น  
30 0125-2208 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคม

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  

31 0125-6483 จุฬาลงกรณ์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
32 1905-3460 ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
33 0125-4685 ไทยเภสัชสาร คณะเภสัชศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
34 0125-5118 พยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  
35 0125-7560 พุทธชินราชเวชสาร  โรงพยาบาลพทุธชินราช พษิณุโลก  
36 0857-8052 รามาธิบดีพยาบาลสาร  ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลัยมหิดล สมาคม
ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบด ี 

37 0125-1252 วชิรเวชสาร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย
กรงุเทพมหานคร  

38 1906-1773 วารสารการพยาบาลและการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก  
39 1906-0025 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร  
40 0859-3299 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์

สุขภาพ  
ฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  

41 0858-4338 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบรูพา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา  

42 1685-3954 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระ
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43 0857-6653 วารสารเทคนิคการแพทย์และ
กายภาพบําบัด 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

44 1686-3070 วารสารเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยสยาม  

มหาวิทยาลัยสยาม  

45 1685-8573 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)  

46 0857-3743 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  
47 1513-5217 วารสารพยาบาลทหารบก  สมาคมพยาบาลทหารบก  
48 0857-605X วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศ

ไทย  
49 0125-8885 วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล  
50 0125-7021 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
51 0125-8958 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ 
52 1906-5574  วารสารเภสัชกรรมไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์ 
53 1905-0852 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
54 1906-5681 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร ์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์ 

55 1906-5965 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  
56 1686-9311 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  

57 0857-6149 วารสารโลหะ วสัดุ และแร่ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
58 0858-2025 วารสารโลหิตวทิยาและเวชศาสตร์

บริการโลหิต 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคม
โลหิตวิทยาแหง่ประเทศไทย  

59 0857-1724 วารสารวนศาสตร ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
60 0859-3957 วารสารวจิัย มข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
61 1906-201X วารสารวจิัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
62 1906-1889 วารสารวจิัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก  

63 1906-0319 วารสารวจิัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  

64 1906-3628 วารสารวจิัยเพือ่การพัฒนาเชิงพื้นที ่ สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย  
65 0858-9437 วารสารวจิัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข กระทรวงสาธารณสุข  
66 0125-278X วารสารวจิัยและพัฒนา มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 
67 0125-8850 วารสารวจิัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวทิยาลัย

แม่โจ้  
68 0125-8389 วารสารวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  
69 1960-5337 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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70 1686-9869 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝ่ายวิจัย วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

71 0857-684x วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

72 1906-0432 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  

73 0857-7927 วารสารวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
กรงุเทพ  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรงุเทพ 

74 0125-2364 วารสารวทิยาศาสตร์ มข.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
75 0857-1600 วารสารวทิยาศาสตร์ มศว.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
76 1513-7430 วารสารวทิยาศาสตร์การกฬีาและ

สุขภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

77 0125-0369 วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์  

78 0858-7612 วารสารวทิยาศาสตร์บูรพา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา  
79 1686-5561 วารสารวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลัย

นเรศวร  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร  

80 0858-4435 วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต  
81 1513-1262 วารสารสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล  
82 0125-6985 วารสารสมาคมจิตแพทย์แหง่ประเทศ

ไทย 
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  

83 0125-8842 วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

84 0858-396X วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
85 1905-7164 วารสารสาธารณสุขมหาวทิยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุข มหาวทิยาลัยบูรพา  
86 1905-1387 วารสารสาธารณสุขและการพฒันา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  
87 0125-1678 วารสารสาธารณสุขศาสตร ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล  
88 2859-497-X วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย กรมสุขภาพจิต  
89 0125-8273 วิศวกรรมสาร มข. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
90 0125-1724 วิศวสารลาดกระบัง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบงั  
91 0125-6491 เวชชสารสัตวแพทย ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
92 0857-6823 เวชศาสตร์ฟื้นฟสูาร ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟูแห่งประเทศไทย

และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแหง่ประเทศไทย  
93 0857-3123 ศรีนครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
94 0125-8435 สงขลานครินทรเ์วชสาร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์ 
95 1905-7571 สัตวแพทย์มหานครสาร  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
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รายช่ือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2) 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่อยูร่ะหว่างการปรบัปรุงคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
No. ISSN Journal Title Owner 
1 1906-151X  Asian International Journal of 

Sciene and Technology in 
Production and Manufacturing 
Engineering  

King Mongkuts University of Technology North 
Bangkok  

2 1685-1994 Chiang Mai University Journal of 
Natural Sciences 

Chiang Mai University  

3 1906-2257 Journal of Applied Animal 
Science  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

4 1906-4918 Journal of Sustainable Energy 
and Environment  

The Joint Graduate School of Energy and 
Environment (JGSEE), King Monkuts University 
of Technology Thonburi  

5 0125-796X Kasetsart University Fisheries 
Research Bulletin  

Faculty of Fisheries, Kasetsart University  

6 0858-1088 Phuket Marine Biological Center 
Research Bulletin 

Phuket Marine Biological Center  

7 1905-3193 Rajabhat Journal of Sciences, 
Humanities and Social Sciences 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

8 0495-3843 Thai Forest Bulletin (Botany)  ฝ่ายจัดการตัวอย่างพรรณไม ้ 
9 0857-8664 Thai Journal of Genetics  สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Journal 

of Genetics Society of Thailand)  
10 0857-6084 Thai Journal of Obstetrics and 

Gynaecology  
The Royal Thai College of Obstetricians and 
Gynaecologists  

11 2286-7333  Thai Journal of Science and 
Technology 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

12 0857-5118 จักษเุวชสาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แหง่ประเทศไทย และสมาคม
จักษุแพทย์แหง่ประเทศไทย  

13 0875-6920 เชียงใหม่ทันตแพทยสาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  
14 0125-5983 เชียงใหม่เวชสาร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
15 1685-9502 เชียงใหม่สัตวแพทยสาร  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
16 1686-9540  ไทยไภษัชยนพินธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขต

พระราชวงัสนามจันทร ์
17 1513-5241 ธรรมศาสตร์เวชสาร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 
18 0125-3611 รามาธิบดีเวชสาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล  
19 0125-7242 วารสารกองการพยาบาล  สํานักการพยาบาล กรมการแพทย์  
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No. ISSN Journal Title Owner  
20 0125-4634 วารสารกายภาพบําบัด  สมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย  
21 1686-5103 วารสารการเกษตรราชภัฏ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
22 0857-4553 วารสารการพยาบาลจิตเวชและ

สุขภาพจิต  
สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย  

23 1685-991X วารสารการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนๆทย และการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

24 1906-3016 วารสารการวิจัย กาสะลองคํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย  

25 0859-5453  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม 

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

26 1513-9980 วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

27 0858-0944 วารสารกุมารเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แหง่ประเทศไย/สมาคมกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย  

28 0857-0841 วารสารเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  
29 0857-0108 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
30 1685-8379  วารสารเกษตรพระวรณุ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 
31 0858-3080 วารสารเกื้อการณุย ์ คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์  
32 1513-3613 วารสารคณะพลศึกษา  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  
33 0857-1384 วารสารคหเศรษฐศาสตร ์ สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่ง ประเทศไทย ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์  
34 0858-0006 วารสารจันทรเกษมสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม  
35 0125-1422 วารสารจติวิทยาคลินิก  สมาคมนักจิตวทิยาคลินิกไทย  
36 0215-2534 วารสารทันตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

37 0857-880X วารสารทันตาภิบาล วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  
38 0125-2682 วารสารเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
39 0125-5347 วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
40 2229-1210  วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน ี 

41 1906-2141 วารสารนเรศวรพะเยา  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  
42 1905-9949 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสุรินทร ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์ 

43 1905-6729 วารสารประสาทวิทยาศาสตร ์ สมาคมประสาทวิทยาศาสตรภ์าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

44 0125-0078 วารสารพยาบาล  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของ
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45 1906-652X วารสารพยาบาลตํารวจ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตํารวจ  
46 0858-1231 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

47 1513-5454 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัย
สยาม  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม  

48 0857-5371 วารสารพยาบาลสาธารณสุข  สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ  
49 1906-7038  วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และ

องค์การสวนพฤกษศาสตร ์
50 0857-5452 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
51 0857-264X วารสารพษิวทิยาไทย  สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย  
52 0859-9343 วารสารมฉก.วิชาการ  มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ 
53 1906-215X วารสารมทร.อีสาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน  
54 1685-1412 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  มหาวิทยาลัยครสิเตียน  
55 0859-9807 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยทกัษณิ  
56 0858-7418 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
57 0125-2038 วารสารโรคมะเร็ง มูลนิธิสถาบันมะเร็งแหง่ชาต ิ 
58 1686-8579 วารสารโรงพยาบาลเจริญกรงุประชา

รักษ ์
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลเจริญกรงุประชา
รักษ ์

59 0125-6882 วารสารโรงพยาบาลชลบุรี  โรงพยาบาลชลบุร ี 
60 0858-6101 วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลศรธีัญญา  
61 0859-7251 วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  โรงพยาบาลสกลนคร  
62 1906-3334 วารสารวจิัย มสด. สาขาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

63 1906-6627  วารสารวจิัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชยั  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

64 1905-7393 วารสารวจิัยเทคโนโลยีการประมง  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้า 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

65 1686-3437 วารสารวจิัยพลังงาน สถาบันวิจัยพลังงาน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
66 1686-9974 วารสารวจิัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  

67 1905-4963 วารสารวจิัยราชภัฏพระนคร  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร  
68 1906-1722 วารสารวจิัยรามคําแหง ฉบับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยรามคําแหง  

69 1906-327X วารสารวจิัยรําไพพรรณี  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏราํไพ
พรรณ ี 

70 1906-2605 วารสารวจิัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสินธุ ์ 

-70- 
 



No. ISSN Journal Title Owner  
71 1906-1137 วารสารวจิัยสาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

72 1686-4409 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดติถ ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ 

73 1906-392X วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.
อบ.  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

74 2228-8120  วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

75 1905-291X วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
76 0125-5134 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ สจล.  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

77 1905-3819 วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

78 1906-7186 วารสารวิชาการนายเรืออากาศ  โรงเรียนนายเรอือากาศ  
79 2286-6175 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอสีเทิร์น

เอเชีย ฉบับวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย  

80 2350-9600 วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

81 0858-4923 วารสารวิชาการสาธารณสุข  สํานักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
82 0859-1083 วารสารวิชาการสํานักงานป้องกนั

ควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา  
สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  

83 1905-9450 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

84 0859-4562 วารสารวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครราชสีมา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  

85 0859-6808 วารสารวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
อุตรดติถ ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดติถ ์ 

86 0858-110X วารสารวทิยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 
จันทบุร ี 

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุร ี 

87 1686-4522  วารสารวทิยาศาสตร์ คชสาส์น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร ์

88 0859-6633 วารสารวทิยาศาสตร์การออกกาํลังกาย
และกีฬา  

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มหาวิทยาลัยบูรพา 

89 0857-9512 วารสารวทิยาศาสตร์ลาดกระบัง  คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง  

90 1686-9664 วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

91 1685-7941 วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการจัดตัง้กองส่งเสริมการวิจัย บรกิารวิชาการ
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92 1513-7201 วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา  

สมาคมวิทยาศาสตร์การกฬีาแหง่ประเทศไทย  

93 1686-4530 วารสารวทิยาศาสตร์แห่งมหาวทิยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี 

94 1906-3636 วารสารวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
95 1905-4548 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
96 0857-2178 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

97 1513-4652 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัย
สยาม  

มหาวิทยาลัยสยาม  

98 1685-5280 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคล
ธัญบุร ี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุร ี 

99 1686-2961 วารสารวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมไทย สมาคมวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
(สวสท.)  

100 2228-8724 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั ม.ศรีปทุม 

101 0857-4405 วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต  

102 0857-0914 วารสารศูนยก์ารศึกษาแพทยศาสตร์
คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า  

โรงพยาบาลพระปกเกล้า  

103 1685-408X วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง
ประเทศไทย  

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหง่ประเทศไทย  

104 1513-4261 วารสารสมาคมสํารวจขอ้มูลระยะไกล
และสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย  

สมาคมสํารวจขอ้มูลระยะไกลและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  

105 0857-2127 วารสารสวนปรงุ  โรงพยาบาลสวนปรุง  
106 0125-5169 วารสารสัตวแพทย ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
107 0858-2297 วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
108 0858-8899 วารสารสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 

6 ขอนแก่น 
สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น 

109 1906-8557 วารสารส่ิงแวดล้อมศึกษา-สสศท สมาคมส่ิงแวดล้อมศึกษาแหง่ประเทศไทย  
110 1906-9790 วารสารหน่วยวจิัยวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู ้

หน่วยวิจยัวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินท
รวิโรฒ 

111 1686-1868 วารสารหาดใหญ่วิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
112 0125-4987 วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปารา

สิตวิทยา  
สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่ง
ประเทศไทย  

113 1685-3091 วารสารอายุรศาสตร์อีสาน คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
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114 0859-1180 วารสารอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข  

115 0859-9254 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่  

116 1905-0488 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

117 0125-5614 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหดิล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล  
118 0857-4154 วิศวกรรมสาร มก.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
119 1905-615X  วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
120 0857-7951 วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
121 0857-1287 วิสัญญีสาร  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  
122 0125-7722 เวชสารแพทย์ทหารบก  กรมแพทย์ทหารบก  
123 1513-7813 สักทอง : วารสารการวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
124 0125-152X สารศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
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