
 

1. ความสําคัญตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2557    

ว่าด้วยเรื่อง ให้สถานศกึษาระดับอดุมศึกษาจัดส่งรายงานประจําปีที่เปน็รายงานประเมินคุณภาพ

ภายใน ผ่านระบบฐานข้อมลูดา้นการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับอดุมศึกษา CHE QA 

Online ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา 

2. ขอ้ควรรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดบัหลักสูตร รวมถึงข้อมลูของหน่วยงาน

สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ที่หลักสูตรต้องประสานงานขอข้อมลู ผ่านทางฝ่ายประกันคณุภาพ ดังนี้ 

 

 

 



ข้อควรรู้เกี่ยวกบัตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  

(ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2548) 

ระดับปรญิญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 

ระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  

(ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2558) 

ระดับปรญิญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ 

ระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

องค์ 2 

 บัณฑิต  

(2 ตบช.) 

องค์ 3  

นิสิต  

(3 ตบช.) 

องค์ 4 

อาจารย ์

(3 ตบช.) 

องค์ 5 

หลักสูตรการเรียนการ

สอนการประเมินผู้เรยีน 

(4 ตบช.) 

องค์ 6  

สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ (1 ตบช.) 

ปัจจัยนําเข้า (I) 

ตบช. 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1

7 ตบช. 

กระบวนการ (P) 

ตบช. 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 

4 ตบช. 

ผลผลิต (O) 

ตบช. 2.1, 2.2 

2 ตบช. 
 

หมายเหต ุ  ตัวบ่งชี้ที่  3.3, 4.3 และ 5.4 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
 



 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพจิารณา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. การกํากับ

มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่

กําหนด โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตาม- - เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 2548 

ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 

บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 

- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 

ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ 

บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

- หลักสูตร 

- สํานักบริหารวิชาการ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบ TQF 

ผลประเมนิคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF (โดย

ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
 

- ฝ่ายวิจยั 

 2.2 การได้งานทําหรือ 

ผลงานวจิยัของผู้สําเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาตรี ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ - ฝ่ายวิจยั 

บัณฑิตศึกษา ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - บัณฑิตศึกษา 



องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพจิารณา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. นิสิต 3.1 การรับนิสิต - ระบบการรับนิสิต 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

- หลักสูตร / คณะ 

 3.2 การสง่เสริมและ

พัฒนานิสติ 

- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก่นิสิตระดับปริญญาตรี 

- หลักสูตร 

- ฝ่ายติดตามผลการศึกษา

และวินัยนิสิต 

- การควบคุมระบบดูแลการใหค้ําปรึกษา

วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

- หลักสูตร  

 

 

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- หลักสูตร / คณะ 

 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต -อัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลกัสูตร 

-อัตราการสําเร็จการศึกษา 

- หลักสูตร 

- สํานักทะเบียนและประมวลผล 

-ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ

นิสิต 

- หลักสูตร 



องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพจิารณา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนา

อาจารย ์

-การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลกัสตูร - หลักสูตร 

- สํานักบริหารวิชาการ 

- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

-การบริหารอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

- หลักสูตร 

 

 4.2 คุณภาพอาจารย ์ -ร้อยละอาจารย์ประจําหลกัสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก

-ร้อยละอาจารย์ประจําหลกัสูตรที่มีตําแหน่งทาง

วิชาการ 

- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

(สรุปข้อมลูจํานวนอาจารย์

ประจําหลกัสูตร และรายชื่อ

อาจารยท์ัง้หมด) 

-ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสตูร 

-จํานวนบทความของอาจารยป์ระจําหลกัสูตร ป. 

เอก ทีไ่ด้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 

SCOPUS ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

- หลักสูตร / บัณฑิตศึกษา 

- ฝ่ายวิจยั 



องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพจิารณา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ -อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลกัสูตร - หลักสูตร 
 

-ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลกัสูตร - หลักสูตร 

5. หลักสูตร การ

เรียนการสอน 

การประเมนิ 

5.1 สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 

-การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาใน

หลักสูตร 

-การปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยตาม

ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

- หลักสูตร 

- สํานักบริหารวิชาการ 

 

 

 5.2 การวางระบบผู้สอน 

และกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

-การพิจารณากําหนดผู้สอน 

-การกํากบั ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 

3 และ มคอ. 4 

-การแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

-การกํากบักระบวนการเรียนการสอน 

-การจัดการเรียนการสอนที่มกีารฝึกปฏิบัติในระดับ

ปริญญาตรี 

- หลักสูตร 

 



องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพจิารณา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาตรี 

-การช่วยเหลือ กํากบั ติดตาม ในการทํา

วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์

ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.3 การประเมินผูเ้รียน -การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

-การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

-การกํากบัการประเมนิการจัดการเรียนการสอน 

และประเมินหลกัสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ  

มคอ. 7) 

-การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

- หลักสูตร 

 

 5.4 ผลการดําเนินการตาม

กรอบ TQF 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ TQF - หลักสูตร 

 



องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็นพจิารณา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ -ระบบการดําเนินงานของสาขาวิชา/คณะ/สถาบัน 

โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลกัสตูร เพื่อให้

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- หลักสูตร 

 

-จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

- หลักสูตร / คณะ / สถาบัน 

- หอสมุดกลาง 

 

-กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมนิความพึง

พอใจของนิสิตและอาจารย์ประจําหลกัสตูรต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

- หลักสูตร 

 


