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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ 
                 การอุดมศึกษา 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตร
ไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็นศูนย์) 

หลักฐานที่ควรมี 

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
3. คุณสมบตัิของอาจารย ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 
5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย ์
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
7. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 
8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา 
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี่ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัว
บ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการ 
ประกันคณุภาพหลักสตูรและ 
การเรยีนการสอนตามกรอบ 

 1. ข้ันตอนการเสนอเปิดหลัก 
สูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 

 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการพัฒนาหลักสตูร 

 3. ผลการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาหลักสตูร 

 4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าหรือพัฒนาหลักสตูร 

 5. ร่างหลักสตูรทีไ่ด้รบัการ
จัดท าหรือพัฒนาหลักสตูร 

 6. หนังสือเชิญผูเ้ชี่ยวชาญมา
วิพากษ์หลักสูตร 

 7. ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรที่
ได้วิพากษ์   

 8. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
เกี่ยวกับการพิจารณาร่างหลักสูตร 

 9. มติสภาวิชาการให้ความ
เห็นชอบหลักสตูร  

 10. มติสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบหลักสูตร 

 11. บันทึกข้อความน าส่ง
รายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง  
เพื่อน าเสนอ สกอ.  

 12. หนังสือรับทราบจาก สกอ. 
 
 

 1. ข้ันตอนการเสนอเปิดหลัก 
สูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 

 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการพัฒนาหลักสตูร 

 3. ผลการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาหลักสตูร 

 4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าหรือพัฒนาหลักสตูร 

 5. ร่างหลักสตูรทีไ่ด้รบัการ
จัดท าหรือพัฒนาหลักสตูร 

 6. หนังสือเชิญผูเ้ชี่ยวชาญมา
วิพากษ์หลักสูตร 

 7. ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรที่
ได้วิพากษ์   

 8. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
เกี่ยวกับการพิจารณาร่างหลักสูตร 

 9. มติสภาวิชาการให้ความ
เห็นชอบหลักสตูร  

 10. มติสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบหลักสูตร 

 11. บันทึกข้อความน าส่ง
รายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง  
เพื่อน าเสนอ สกอ.  

 12. หนังสือรับทราบจาก สกอ. 
 
 

 1. ข้ันตอนการเสนอเปิดหลัก 
สูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 

 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการพัฒนาหลักสตูร 

 3. ผลการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาหลักสตูร 

 4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าหรือพัฒนาหลักสตูร 

 5. ร่างหลักสตูรทีไ่ด้รบัการ
จัดท าหรือพัฒนาหลักสตูร 

 6. หนังสือเชิญผูเ้ชี่ยวชาญมา
วิพากษ์หลักสูตร 

 7. ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรที่
ได้วิพากษ์   

 8. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
เกี่ยวกับการพิจารณาร่างหลักสูตร 

 9. มติสภาวิชาการให้ความ
เห็นชอบหลักสตูร  

 10. มติสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบหลักสูตร 

 11. บันทึกข้อความน าส่ง
รายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง  
เพื่อน าเสนอ สกอ.  

 12. หนังสือรับทราบจาก สกอ. 
 
 



เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 13. แนวปฏิบัติการแจ้งปิด
หลักสตูรของสาขาวิชา (ระเบียบ
การปิดหลักสตูร) 

 14. เอกสารเสนอการปดิ
หลักสตูร ต่อคณะกรรมการบรหิาร
คณะ สภาคณะ (ถ้ามีการขอปิด
หลักสตูร) 

 15. เอกสารการปิดหลักสตูร
เสนอต่อสภามหาลัย (ถ้ามีการขอ
ปิดหลักสูตร) 

 16. ส าเนาเล่มหลักสตูร
ปรับปรุง  

 17. หนังสือน าส่งหลักสูตร
ให้กับสภามหาวิทยาลยัฯ 

 18. ผลการพิจารณาจากสภา
มหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ
หลักสตูร 

 19. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

 20. ผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษาของทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษาน้ัน ๆ 

 21. มคอ. 3 มคอ. 4  มคอ. 5 
มคอ. 6 ของทุกรายวิชาในแต่ละ
หลักสตูร 

 22. เอกสารการสอน พร้อม
แบบรายงานผลการสอน 

 23 รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการประชุมหลักสูตร ไม
น้อยกว่า 3 ครั้ง ในปีการศึกษา 

 24. มคอ.7 โดยคณะกรรมการ
ประจ าหลักสตูรของแตล่ะภาควิชา 

 25. บันทึกการประชุมของ
คณะกรรมการบรหิารคณะ 
 
 

 13. แนวปฏิบัติการแจ้งปิด
หลักสตูรของสาขาวิชา (ระเบียบ
การปิดหลักสตูร) 

 14. เอกสารเสนอการปดิ
หลักสตูร ต่อคณะกรรมการบรหิาร
คณะ สภาคณะ (ถ้ามีการขอปิด
หลักสตูร) 

 15. เอกสารการปิดหลักสตูร
เสนอต่อสภามหาลัย (ถ้ามีการขอ
ปิดหลักสูตร) 

 16. ส าเนาเล่มหลักสตูร
ปรับปรุง  

 17. หนังสือน าส่งหลักสูตร
ให้กับสภามหาวิทยาลยัฯ 

 18. ผลการพิจารณาจากสภา
มหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ
หลักสตูร 

 19. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

 20. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้า
อิสระ 

 21. ค าสั่งแตง่ตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

 22. ผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษาของทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษาน้ัน ๆ 

 23. มคอ. 3 มคอ. 4  มคอ. 5 
มคอ. 6 ของทุกรายวิชาในแต่ละ
หลักสตูร 

 24. เอกสารการสอน พร้อม
แบบรายงานผลการสอน 

 25 รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการประชุมหลักสูตร ไม
น้อยกว่า 3 ครั้ง ในปีการศึกษา 
 

 13. แนวปฏิบัติการแจ้งปิด
หลักสตูรของสาขาวิชา (ระเบียบ
การปิดหลักสตูร) 

 14. เอกสารเสนอการปดิ
หลักสตูร ต่อคณะกรรมการบรหิาร
คณะ สภาคณะ (ถ้ามีการขอปิด
หลักสตูร) 

 15. เอกสารการปิดหลักสตูร
เสนอต่อสภามหาลัย (ถ้ามีการขอ
ปิดหลักสูตร) 

 16. ส าเนาเล่มหลักสตูร
ปรับปรุง  

 17. หนังสือน าส่งหลักสูตร
ให้กับสภามหาวิทยาลยัฯ 

 18. ผลการพิจารณาจากสภา
มหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ
หลักสตูร 

 19. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

 20. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้า
อิสระ 

 21. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

 22. ผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษาของทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษาน้ัน ๆ 

 23. มคอ. 3 มคอ. 4  มคอ. 5 
มคอ. 6 ของทุกรายวิชาในแต่ละ
หลักสตูร 

 24. เอกสารการสอน พร้อม
แบบรายงานผลการสอน 

 25 รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการประชุมหลักสูตร ไม
น้อยกว่า 3 ครั้ง ในปีการศึกษา 
 



เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 26. บันทึกการประชุมของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

 26. มคอ.7 โดยคณะกรรมการ
ประจ าหลักสตูรของแตล่ะภาควิชา 

 27. บันทึกการประชุมของ
คณะกรรมการบรหิารคณะ 

 28. บันทึกการประชุมของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

 26. มคอ.7 โดยคณะกรรมการ
ประจ าหลักสตูรของแตล่ะภาควิชา 

 27. บันทึกการประชุมของ
คณะกรรมการบรหิารคณะ 

 28. บันทึกการประชุมของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education : TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุม
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและผู้รับผิดชอบและ 5. ด้านทักษะการวิเคาระห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 
หลักฐานที่ควรจะมี 
 ข้อมูลจากส่วนกลาง (งานประกันคุณภาพจะเป็นผู้ประสานงานเรื่องข้อมูลกับส่วนกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภายนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งาน
ท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้า
มาเป็นประจ าเพ่ือเลี่ยงชีพตนเองได้ การค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
หลักฐานที่ควรจะมี 
 ข้อมูลจากส่วนกลาง (งานประกันคุณภาพจะเป็นผู้ประสานงานเรื่องข้อมูลกับส่วนกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ 
                  หรือเผยแพร่ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือ  
ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและ
สามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
หลักฐานที่ควรจะมี 
 ข้อมูลจากส่วนกลาง (งานประกันคุณภาพจะเป็นผู้ประสานงานเรื่องข้อมูลกับส่วนกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ 
                  ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การศึกษาในระดับปริญญาเอกป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหา
ประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความหน้าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่
แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้
จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
หลักฐานที่ควรจะมี 
 ข้อมูลจากส่วนกลาง (งานประกันคุณภาพจะเป็นผู้ประสานงานเรื่องข้อมูลกับส่วนกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าร็จ แต่ละหลักสูตรจะมี
แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มี
ความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้ สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 ในรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 - การรับนักศึกษา 
 - การเตรียมรความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 
หลักฐานที่ควรจะมี 
       เล่มหลักสูตร 
       ประกาศรับนักศึกษา คุณสมบัติของนักศึกษา เช่น เอกสารการรับสมัคร ประกาศทางเว็บไซต์  
       ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ 
       ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ 
       ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลสอบ 
       ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ 
       เอกสารการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัตินักศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตร 
       การก าหนดตารางเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียน
แก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย   
ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
นักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้ได้มาตรฐานสากล  
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 - การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
หลักฐานที่ควรจะมี 

      เอกสารการเตรียมความพร้อมและปรับพ้ืนฐานเบื้องต้นของนักศึกษา 
       มีการเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาแรกเข้าและจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในปีนั้น 

      การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการเรียนรู้ เช่น โครงการพี่ช่วยติวน้อง 
      การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะ เช่น โครงการค่ายจิตอาสา  
      ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
      เอกสารการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
      ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิต 
      เอกสารการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสูตรสูงอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
 - การคงอยู่ 
 - การส าเร็จการศึกษา 
 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
หลักฐานที่ควรจะมี 
       เอกสารการเปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
       แบบส ารวจอัตราการส าเร็จของนักศึกษา 
       แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
       แบบประเมินข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม 
โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาวเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและ
กิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 - ระบบการบริหารอาจารย์ 
 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

หลักฐานที่ควรจะมี 
       ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

      ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       เกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร 

      แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือก 
      แต่งตั้งคณะกรรมการการวัดผลสอบ 

       แผนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของภาควิชา 
       แผนการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมหรือโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอโดยท าให้
อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอัน
สะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 - จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
หลักฐานที่ควรจะมี 
  งานประกันคุณภาพจะเป็นผู้ประสานงานเรื่องข้อมูลกับงานบุคลากร ส านักงานบัณฑิตศึกษา และงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจรย์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่
รับเข้าใหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
 - การคงอยู่ของอาจารย์ 
 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
หลักฐานที่ควรจะมี 
       อัตราก าลังอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาแต่ละหลักสูตร 
       เอกสารการเปรียบเทียบอัตรการคงอยู่ของอาจารย์ระหว่างปีการศึกษา 2556 กับ ปีการศึกษา 2557 
       แบบสอบถามความพึงพอใจอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ        
ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิด
รายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา           
และตลาดแรงงาน ทั้งนี้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีการควบคุมมาตรฐานของหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระที่เหมาะสมกับลักษณะและระดับของหลักสูตร โดยปริญญาโท เน้นควาสามารถในการท าวิจัยของนักศึกษา 
ปริญญาเอก เน้น ความสามารถในการใช้การวัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
 - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 - การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
หลักฐานที่ควรจะมี 
       เล่มหลักสูตร 
       ขั้นตอนการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
       ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการออกแบบหลักสูตร 
       ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันตามความก้าวหน้าในแต่ละสาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชชี้ 
 หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางแผนระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา ค านึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ทั้งนี้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษา
ได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระการสอบป้องกัน
และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 
 กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ใน     
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างาน
แบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่
ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความ
สะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้  ทั้งนี้ หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการ
วิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
 - การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
 - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 - การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
 - การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
 - การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
 - การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ 
            บัณฑิตศึกษา 
หลักฐานที่ควรจะมี 
       การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
       การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
       ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
       ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 



ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งบชี้ 
 การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment 
for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลประเมินไปใช้ในการพัฒนา
วิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment for learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment for learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้
เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน
จึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประมเน เครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการ
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง 
(real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของ
ตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ต้องให้มีความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย  
  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
 - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
หลักฐานที่ควรจะมี 
       การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
       การจัดท าแบบประเมินตนเองของนักศึกษา 
       การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
       การประเมินผลการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
       การประเมินวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงาน
ได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
หลักฐานที่ควรจะมี 
       การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานในหลักสูตร มคอ.2 หมวดที่ 7 ข้อ 7 
       แบบรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือ
การสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
ทันสมัยโดยพิจารณากรด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์   
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
 - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ง 
            สนับสนุนการเรียนรู้ 
 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  
หลักฐานที่ควรจะมี 
       ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักนักศึกษา  
                 อุปกรณ์การสอน 
       อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น 
       แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
       แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ 
 


