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ค ำน ำ 
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน ภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ที่พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งมุ่งเน้น
การประเมินผลลัพธ์และกระบวนการที่เป็นระบบ ภายใต้การด าเนินการตามพันธกิจ
ของสถาบัน เพื่อควบคุมคุณภาพ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ 
และภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความมั่นใจต่อสังคมและสาธารณชน  

ส านักงานประกันคุณภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 นี้จะเป็น
แนวทางในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละหลักสูตร 
ที่ก่อให้เกิดผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด และ
สร้างความเชื่อมั่น ในคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อย่างยั่งยืน 

 
ส านักงานประกันคุณภาพ 

มีนาคม 2559 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา

อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ก าหนด และในปีการศึกษา 2558 นี้ ส านักงานประกันคุณภาพได้จัดท าคู่มือการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน รายละเอียด 
ดังนี้ 

 
1.1 แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร 

 
1) รอบปีกำรประเมินคุณภำพภำยใน ตามผลการด าเนินงานในปี 

การศึกษา 2558 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ ผลงานวิจัย 
ให้พิจารณาจากปีปฏิทิน 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 

2) กำรประเมินระดับหลักสูตร ด าเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยพิจารณาจากผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ในรอบปีการศึกษา 
2557 ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 หลักสูตรที่มีผลการประเมินในปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับ 
น้อยหรือปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 0.01 – 3.00) ให้รับการประเมินคุณภาพภายใน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร เลือก
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กรรมการประเมินฯ จากบัญชีรายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งส านักงานประกันคุณภาพจะเผยแพร่รายชื่อภายใน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 หรือเลือกผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผู้ที่ได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

กลุ่มที่ 2 หลักสูตรที่มีผลการประเมินในปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับ 
ดีถึงดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.01 – 5.00) และมี มคอ. 1 ให้รับการประเมินคุณภาพ
ภายในจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยส านักงานประกัน
คุณภาพส่งรายชื่อหลักสูตรให้ สกอ. พิจารณาจัดทีมผู้ประเมินฯ และก าหนดการเข้า
ประเมินฯ ทั้งนี้ ถ้าผลการประเมินฯ อยู่ในระดับดีขึ้นไปต่อเนื่อง หลักสูตรจะได้รับ
การเผยแพร่รายชื่อหลักสูตรในฐานข้อมูล Thai Qualification Register (TQR) 
ของ สกอ. ต่อไป ส าหรับหลักสูตรที่ไม่มี มคอ. 1 แต่ต้องการได้รับการเผยแพร่
รายชื่อหลักสูตรในฐานข้อมูล TQR ควรพิจารณาเลือกผู้ประเมินฯ จากผู้ที่ขึ้น
ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. 
 
1.2 กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องได้รับการประเมิน 
ในปีการศึกษา 2558 ตามกระบวนการดังนี้ 

1) ทุกหลักสูตรรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานประกอบการประเมินฯ 
เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษาของปีการศึกษา 2558 (ภาคต้น และภาคปลาย) ผ่าน
ระบบ มคอ. ออนไลน์  

2) เมื่อสิ้นสุดภาคปลาย ให้ทุกหลักสูตรรายงานผลการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรผ่านระบบ มคอ. ออนไลน์ (มคอ.7) ให้ครบถ้วนภายใน
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เวลา 60 วัน และจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE 
QA Online ระดับหลักสูตร ของ สกอ.  

3) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร อย่างน้อย 3 คน 
จากบัญชีรายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ
ของ สกอ. โดยคุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ของแต่
ละระดับการศึกษา เป็นดังนี้ 

 ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป 

 ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 

 ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ข้ึนไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจ
ประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร หากเป็นหลักสูตรในสาขาวิ ชาเดียวกัน เช่น 
หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) องค์ประกอบของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิ
ตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

 ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. 
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4) ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในทุกหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม 2559 ผ่านระบบ CHE QA Online โดยระยะเวลาการประเมินหลักสูตรละ 
1 วัน  

5) คณะกรรมการประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร 
ฉบับสมบูรณ์ไปยังประธานหลักสูตร และคณบดี ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการตรวจ 
ประเมินฯ เพื่อรวบรวมผลการประเมินฯ ของทุกหลักสูตร ใช้เป็นข้อมูลในการ 
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะต่อไป 
 
1.3 แผนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดแผนงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 ดังนี ้

เดือน กิจกรรม 

ส.ค. – ธ.ค. 58 1. หลักสูตรเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 
2. หลักสูตรวางแผนและปรับปรุงแผนด าเนินการ 

ม.ค. – เม.ย. 59 3. หลักสูตรเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 

พ.ค. – มิ.ย. 59 4. หลักสูตรเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินจากบัญชีรายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือของ สกอ. ซึ่งส านักงานประกัน
คุณภาพจะเผยแพร่รายชื่อภายในวันที่ 19 พ.ค. 59 อย่างน้อยหลักสูตรละ 3 คน 
มาที่ส านักงานประกันคุณภาพ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ภายในวันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 59 

มิ.ย. – ก.ค. 59 5. หลักสูตรเก็บข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2559 

ก.ค. 59 6. ทุกหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนนิการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ในระบบ มคอ. ออนไลน์ (มคอ.7) ให้ครบถ้วน ภายในวันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 59  
เพ่ือเตรียมรับการประเมิน  

7. ทุกหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online ของ 
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เดือน กิจกรรม 

สกอ. ให้แล้วเสร็จก่อนรับการประเมิน 7 วัน 

ส.ค. 59 8. ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online  
9. คณะกรรมการฯ ส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ไปยัง

ประธานหลักสูตร และคณบดี ภายใน 1 สัปดาห ์หลังการตรวจประเมินฯ 

ก.ย. 59 10. หลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมิน ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าคณะ และน าผลการประเมินไปใช้ในการจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป ภายในวันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 59 

ต.ค. 59 11. คณะรวบรวมผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร เพ่ือท า
แผนพัฒนาปรับปรุงในภาพรวมระดับหลักสูตรของคณะ และส่งให้
คณะกรรมการการศึกษา มก. ภายในเดือน ต.ค. 59 

 
 

1.4 รูปแบบกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร 
 

1.4.1  ประเมินภาพรวมการด าเนินการ มุ่งเนน้ที่ผลลัพธ์ 
- เน้นที่วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (อยู่ใน มคอ. 2) 
- ให้คะแนนในประเดน็ที่ส าคัญๆ ต่อหลักสูตร 
- ไม่จับผดิเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ 

1.4.2  พิชญพิจารณ์ (Peer Review) 
- เน้นการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

เสนอแนวทางในการปรบัปรุงไดเ้อง 
- เชื่อมั่นในข้อมูลที่รายงาน 
- ไม่เน้นการค้นหาเอกสารหลักฐาน 
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การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ในระดับหลักสูตร ด าเนินการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
มีรายละเอียดดังนี้ 

องคป์ระกอบในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร มีดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมนิผู้เรียน 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เป็นองค์ประกอบที่ต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จ านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับ
ปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรนั้น 
“ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด าเนินงาน
ผ่านทุกเกณฑ์ ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และจะมีการประเมินคะแนน
คุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

13

ตัวบง่ชี้ 13 วบง่ชี้คะแนนรวมตั
    6-2 กอบที่มินองค์ประบง่ชี้ประเล่ียของตัวคะแนนรวมเฉ   

 
 
 

ผลกำรประเมิน 

ประเมินองค์ประกอบท่ี 2-6 
คะแนนระดับหลกัสูตรเป็นคะแนน

รวมเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ประเมิน
องค์ประกอบท่ี 2-6 

ผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 ไม่ผ่ำนองค์ประกอบท่ี 1 

ประเมินองค์ประกอบท่ี 2-6 
คะแนนระดับหลกัสูตร = 0 
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ซึ่งการแปลผลจะเปน็การอธิบายว่า  
คะแนนระดบัหลักสูตร  =  0 หมายถึง  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดบัหลักสูตร  =  0.01 – 5.00 หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 

และมีระดับคุณภาพตาม
คะแนนทีไ่ด้ ดังนี ้

 

คะแนน ระดับคุณภำพ 

0.01 – 2.00 น้อย 

2.01 – 3.00 ปานกลาง 

3.01 – 4.00 ดี 

4.01 – 5.00 ดีมาก 

 
 แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรต้องรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึง 
องค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาถึงระดับการพัฒนา 
ของหลักสูตร โดยการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาของปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลลัพธ์ เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตาราง
ต่อไปนี้ 
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ตำรำงวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ
ที่ 

คะแนน
ผ่ำน 

จ ำนวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
0.01 - 2.00 ระดับคณุภำพน้อย 
2.01 - 3.00 ระดับคณุภำพ 

ปำนกลำง 
3.01 - 4.00 ระดับคณุภำพด ี
4.01 - 5.00 ระดับคณุภำพดีมำก 

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค์

ปร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 - - 2.1, 2.2   
3 3 3.1, 

3.2, 3.3 
- -   

4 3 4.1, 
4.2, 4.3 

- -   

5 4 5.1 5.2, 
5.3, 5.4 

   

6 1 - 6.1 -   
รวม 13 7 4 2   

ผลกำรประเมิน      

หมำยเหต ุในประเด็นตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 

ตัวอย่ำงรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่น และโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 
2-6 
จุดเด่น 
1.  
2.  
โอกาสในการพัฒนา 
1.  
2.  
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 ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่
มีคุณภาพ การด าเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด โดยมี
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้ 

องค์ประกอบใน 
กำรประกัน

คุณภำพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผล
กำรด ำเนินงำนในประเด็นที่

เกี่ยวข้อง 
1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจดัการ
หลักสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ.  

ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต /ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี) 

2.2 การได้งานท าหรือ
ผลงานวิจัยของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

- ผลบัณฑิตปรญิญาตรีทีไ่ด้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ  
- ผลงานของนิสิตปรญิญาโท/เอกท่ี
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
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องค์ประกอบใน 
กำรประกัน

คุณภำพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผล
กำรด ำเนินงำนในประเด็นที่

เกี่ยวข้อง 
3. นิสิต 3.1 การรับนิสิต - การรับนิสติ 

- การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนา
นิสิต 

- การควบคุม การดูแล การให้
ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่
นิสิตในระดับปรญิญาตร ี
- การควบคุม การดูแล การใหค้ า   
ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑติศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนิสติและการ
เสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนสิิต - อัตราการคงอยู่ของนิสิต 
- อัตราการส าเรจ็การศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการ 
ข้อร้องเรียนของนิสิต 

4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสตูร  
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

4.2 คุณภาพอาจารย์  - ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 
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องค์ประกอบใน 
กำรประกัน

คุณภำพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผล
กำรด ำเนินงำนในประเด็นที่

เกี่ยวข้อง 
- ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร  
- จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบั
การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

5. หลักสูตร  
การเรยีนการสอน 
การประเมินผู้เรยีน 

 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร 
ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลกัสูตร
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความกา้วหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อ
วิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผูส้อน
และกระบวนการจดัการ

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
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องค์ประกอบใน 
กำรประกัน

คุณภำพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผล
กำรด ำเนินงำนในประเด็นที่

เกี่ยวข้อง 
เรียนการสอน การจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- การก ากับกระบวนการเรียนการ
สอน 

- การจัดการเรียนการสอนที่มีการ 
ฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตร ี

- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตร ี

- การช่วยเหลอื ก ากับ ติดตาม ใน
การท าวทิยานพินธ์และการค้นคว้า
อิสระ และการตพีิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบ การประเมินผลการ
เรียนรู้ของนิสติ 
- การก ากับ การประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศึกษา 
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องค์ประกอบใน 
กำรประกัน

คุณภำพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผล
กำรด ำเนินงำนในประเด็นที่

เกี่ยวข้อง 
5.4  ผลการด าเนินงาน
หลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดม 
ศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
ปีการศึกษา 2558 

6. สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/
คณะ/สถาบัน โดยมสี่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อให้มสีิง่
สนับสนุนการเรยีนรู ้
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
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องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 

 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการ
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม
ให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน   
และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง    

 ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตร
ทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.  2548 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่
มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว  โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะ
พิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว  3 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณา
ตามเกณฑ์ดังกล่าว 11 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนด
โดย สกอ. 

เกณฑ์กำรประเมิน ตรี โท เอก 
1. จ านวน
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกวา่ 5 คน
และเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสูตรไมไ่ด้ และ
ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรน้ัน 

ไม่น้อยกวา่ 5 คนและ
เป็นอาจารย์ประจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้ 
และประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตร
น้ัน 

ไม่น้อยกวา่ 5 คนและ
เป็นอาจารย์ประจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้ 
และประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตร
น้ัน 

หมำยเหตุ    บันทึกขอ้ความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549 ก าหนดว่า 

 อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
ที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันไดอ้ีก 1 หลกัสตูร แต่รวมแล้วตอ้ง
ไม่เกิน 2 หลักสูตร 

บันทึกขอ้ความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2557 ก าหนดวา่ 

 กรณีหลักสูตรปริญญาตรทีี่มีแขนงวชิา/กลุ่มวชิาชพี ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมี
คุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวชิาที่เปิดสอน  

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือ
เทียบเทา่ หรือ 
ด ารงต าแหน่งทาง

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์ หรือ

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์ หรือ
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เกณฑ์กำรประเมิน ตรี โท เอก 
วิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขา 
วิชาที่เปิดสอน  
อย่างน้อย 2 คน 

อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานพินธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานพินธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
ในสาขาวชิาน้ัน หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธก์ัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา่ หรือด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์
ขึ้นไป ในสาขาวิชาน้ัน 
หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันจ านวน
อย่างน้อย 3 คน 

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

 1. อาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญา
โทหรือด ารงต าแหน่ง 
ทางวชิาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธก์ัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ด้าน
การสอน และ 
3. มีประสบการณ์ใน

1. อาจารย์ประจ าหรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวชิาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธก์ัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ด้าน
การสอน และ 
3. มีประสบการณ์ใน
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เกณฑ์กำรประเมิน ตรี โท เอก 
การท าวิจัยทีไ่ม่ใช ่
ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

การท าวิจัยทีไ่ม่ใช ่
ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

หมำยเหตุ    หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 
2555 ก าหนดว่า ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผูส้อนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวจัิยหลังจากส าเร็จการศึกษา ทั้งน้ี ภายในระยะเวลา 2 ปี 
นับจากวันที่เริ่มสอน จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก 
และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ และอาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได ้
5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์หลัก
และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

 1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวชิาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธก์ัน และ 
มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพือ่รับปริญญา  

1. เป็นอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และมีประสบ 
การณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่สว่นหน่ึงของ
การศึกษาเพือ่รับ
ปริญญา 

หมำยเหตุ    การพิจารณากรณีอำจำรย์เกษียณอำยุงำนหรือลำออกจำกรำชกำร ดังน้ี 
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร ซ่ึงเกษียณอายุ

งานหรือลาออกจากราชการ กลับเข้ามาท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาไดโ้ดยใช้ระบบการ
จ้างพนักงานมหาวทิยาลัย คือมีสัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนและมีการก าหนด 
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เกณฑ์กำรประเมิน ตรี โท เอก 
ภาระงานไวอ้ย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ 
และอาจารย์ผู้สอนได ้

2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าทีอ่าจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลักได้
ต่อไปจนนิสิตส าเร็จการศึกษา หากนิสิตได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานพินธ์ก่อนการเกษียณอายุ 
6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

 1. เป็นอาจารย์ประจ า
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวชิาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธก์ัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยทีไ่ม่ใช ่
ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

1. เป็นอาจารย์ประจ า
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวชิาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธก์ัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยทีไ่ม่ใช ่
ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

หมำยเหตุ    แนวทางบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.6 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่าง
ดี ซ่ึงอาจเป็นบุคลากรทีไ่ม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒแิละต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชาน้ันๆ เป็นที่ยอมรับในระดับ
หน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวชิาชพีด้านน้ัน เทียบไดไ้ม่ต่ ากวา่ระดับ 9 ขึ้นไป  
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ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนและหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งก าหนด  
    ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไมม่ีอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานพินธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ทีไ่ด้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
ต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งน้ันด้วย 
7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานพินธ์   

 1. อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา่หรือ 
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธก์ัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยทีไ่ม่ใช ่
ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

1. อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา่หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวชิาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธก์ัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยทีไ่ม่ใช ่
ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

8. การตพีิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก 
เท่านั้น) ต้องเป็น
รายงานสืบเน่ืองฉบับ
เต็มในการประชุมทาง

วารสารหรือสิ่งพิมพ์
วิชาการที่มกีรรมการ
ภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (peer 
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วิชาการ 
(proceedings) หรือ
วารสารหรือสิ่งพิมพ์
วิชาการซ่ึงอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือ 
สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

review) ซ่ึงอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือ 
สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

หมำยเหตุ    วิทยานพินธ์ซึ่งเกี่ยวขอ้งกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียนสทิธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร
สามารถทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพท์างวิชาการได้  โดยพิจารณาจากปีทีไ่ด้รับ
สิทธิบัตร หรืออนุสทิธิบัตร ไม่ใช่ปีทีข่อจด 
9. ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 วิทยำนิพนธ์  
อาจารย์ 1 คน  
ต่อนิสิต 5 คน 

กำรค้นคว้ำอิสระ 
อาจารย์ 1 คนต่อนิสิต 
15 คน 
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วน
นิสิตที่ท าวทิยานิพนธ์  
1 คน เทียบกับ นิสิตที่
ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

วิทยำนิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน  
ต่อนิสิต 5 คน 
 
 

หมำยเหตุ    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2548 ข้อ 10 ก าหนดว่า อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน  
หากหลกัสูตรใดมีอาจารย์ประจ าทีม่ีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนิสิตได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 10 คน เพือ่สนับสนุนนักวิจัยที่มี
ศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและเคร่ืองมือวิจัย รวมทั้งผูท้ี่ด าเนินโครงการวิจัย
ขนาดใหญ่อย่างต่อเน่ืองในการผลิตผลงาน  



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มก. ปีการศึกษา 2558 
22 

เกณฑ์กำรประเมิน ตรี โท เอก 
10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา มี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

 ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่อง
ในรอบ 5 ปี โดยนับ
รวมปีที่ประเมิน 
 

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่อง
ในรอบ 5 ปี โดยนับรวม 
ปีที่ประเมิน 
 

หมำยเหต ุ เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 
11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัต/ิให้
ความเห็นชอบโดย
สภามหาวทิยาลัย/
สถาบัน เพือ่ให้
หลักสูตรใช้งานในปี
ที่ 6) 
หมำยเหตุ ส าหรับ
หลักสูตร 5 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 7 
หรือหลักสูตร  6 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัต/ิให้
ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพื่อให้หลกัสูตรใช้งาน
ในปีที่ 6) 
 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพื่อให้หลกัสูตรใช้งาน
ในปีที่ 6) 
 

รวม  เกณฑ์ 3 ข้อ  เกณฑ์ 11 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ 
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เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการ
ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้
จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 

ผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่ำน” และ “ไม่ผ่ำน” หากไม่ผ่าน
เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่ำน” (คะแนน
เป็น ศูนย์) 
 
หลักฐำนเอกสำรที่ต้องกำรนอกเหนือจำกเอกสำรประกอบแต่ละรำยตัวบ่งชี้ 

1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือ

หนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ  / ให้
ความเห็นชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
  

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะ
ตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึก
และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการ
ก ากับและส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของ
นิสิต ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้
สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่
ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 

 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การ
มีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
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ตัวบ่งชีท้ี่  2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

 ตัวบ่งชี้ที่  2.2   การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
- ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญำ

โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- ผลงานของนิสติและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญำ

เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 
5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะ
เป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์กำรประเมิน  

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2556 (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรค ำนวณ 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต

จ านวนบัณฑติที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
 

 

 
ข้อมูลประกอบ 

 จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญำตร)ี ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรทีี่ได้งำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และ
นานาชาติในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่
สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้
มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้
ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

เกณฑ์กำรประเมิน   
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในปี

การศึกษา 2557 ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100 

สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี ตามสูตร 

 

 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจท้ังหมด
 ×100 

2.  
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การค านวณค่าร้อยละนีไ้ม่น าบณัฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่
มีงานท าแล้วแตไ่ม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 
2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้= 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

100
× 5 

 

หมำยเหตุ :   จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญำโท) ผลงำนของนิสิตและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับ
ปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัย

เพื่อหาค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท า
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน า
เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของ
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

เกณฑ์กำรประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในปี พ.ศ. 2558 ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 เป็นคะแนนระหว่าง  
0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรอืเผยแพร่
ของนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทท้ังหมด
×100 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได=้

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ตอ่ผู้ส าเร็จการศึกษา

40
×5 

 

 
ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนวิชำกำรดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุ
วิชาการระดบัชาต ิ

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุ
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่
ออกประกาศ 

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 

0.60 - บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 
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ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.80 - บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้อง
ส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การ
ตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ก ำหนดระดบัคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มี
องค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

หมำยเหตุ 
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนิสิตและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว 

สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
2. ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ  
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปรญิญำเอก) ผลงำนของนิสิตและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำในระดับ
ปริญญำเอกทีไ่ด้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า 
คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถใน
การใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ และสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  
ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอก 

เกณฑ์กำรประเมิน    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ปี พ.ศ. 2558 ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรกำรค ำนวณ 

1.  ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา ตามสูตร 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิต
และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด
×100 
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2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได=้

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ตอ่ผู้ส าเร็จการศึกษา

80
×5 

 

ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนวิชำกำร ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุ
วิชาการระดบัชาต ิ

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุ
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออก
ประกาศ 

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 

0.60 - บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
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ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้อง
ส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การ
ตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก ำหนดระดบัคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
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ผลงานสรา้งสรรค์ทุกชิน้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มี
องค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

หมำยเหตุ:  
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนิสิตและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว 

สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  
2. ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์

เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 
 
ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นิสิต 

ระบบประกันคุณภาพนิสิต ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา
ในหลักสูตร  ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและความพร้อม
ในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา  และการส่งเสริมพัฒนานิสิตให้มีความ
พร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นิสิตมีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส าหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่ม
หลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก (core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life 
and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and 
innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
(information, media, and technology skills)  

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ  
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และ

การแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) การสื่อสารและความร่วมมือกัน 
(communication and collaboration)  

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

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วย
ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิด
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ริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความ
รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) 
ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility) 

 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนิสิต  เริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่ระบบการรับนิสิต การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิต
ภายใต้กระบวนการด าเนินการดังกล่าวให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนิสิต 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.1  กำรรับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  
 คุณสมบัติของนิสิตที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของ
ความส าเร็จ แต่ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนิสิตที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของ
หลักสูตร  การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนิสิตที่ก าหนดในหลักสูตร มีเคร่ืองมือที่ใช้ในการคัดเลือก 
ข้อมูล หรือวิธีการคัดนิสิตให้ได้นิสิตที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต 
ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการ หรือ
แสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - การรับนิสิต 
 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำใน
ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำให้ได้นิสิตที่มีควำมพร้อมที่จะเรียน
ในหลักสูตร 

เกณฑ์กำรประเมิน  
ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

0 - ไม่มรีะบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคดิในการก ากับตดิตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมลูหลักฐาน 
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ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
1 - มีระบบ มีกลไก 

- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  

 ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือ
การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่าง
การศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มี
จิตส านึกสาธารณะ  มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของนิสิต เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิต การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้
มาตรฐานสากล  
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นิสิต
ปริญญาตรี 
 - การควบคุม ดูแล การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
 - การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำใน
ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำให้ได้นิสิตเรียนอย่ำงมีควำมสุข และมี
ทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นิสิตมีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการ

คงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นิสิตมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

0 - ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
1 - มีการรายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 
2 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบง่ช้ี 
3 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบง่ช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดขีึ้นในบางเรื่อง 
4 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบง่ช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดขีึ้นในทุกเรื่อง 
5 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบง่ช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดขีึ้นในทุกเรื่อง 
- มีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น เทยีบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน 

โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผูต้รวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการด าเนนิงานท่ีโดดเด่นอย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย ์
  

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต  ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการ
ออกแบบระบบประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย์  เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ
เหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และ
ของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงาน
ตามวิชาชีพ  ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการ
ด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  การวางระบบ
ประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวน
เหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร  มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิต
บัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   

 องค์ประกอบด้านอาจารย์  เริ่มด าเนินการตัง้แต่การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ คุณภาพอาจารย์ และผลลัพธท์ี่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี ้
 ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  

การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เร่ิมต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้อง
ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
สถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่ เหมาะสม โปร่งใส  
นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว 
เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและ
ทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำใน
ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำให้หลักสูตรมีอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมำะสมทั้งในด้ำนคุณวุฒิกำรศึกษำ และต ำแหน่งทำง
วิชำกำรเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรส่งเสริมให้มี
กำรเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงวิชำกำรของหลักสูตร 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภำพอำจำรย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า   

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   

 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมและเพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่
เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง   
 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 - จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ

อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของ
สถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ 
พันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญำตรี  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญำโท   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญำเอก  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรกำรค ำนวณ   

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาเอก ตามสูตร 

 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด
×100 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้=
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

×5 

 

หมำยเหตุ 
คุณวุฒิปริญญำเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตาม

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิ
การศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้
คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน
ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่
จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนา 
องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
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หลักสูตรระดับปริญญำตรี  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปรญิญำโท  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญำเอก  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  
ร้อยละ 100  
 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ตามสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทั้งหมด
×100 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้=
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5

×5 

 

ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือ
เป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  ต าราหรือหนังสือ
ที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน   

หลักสูตรระดับปริญญำตรี  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในปี 

พ.ศ. 2558 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
ขึ้นไป 
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 หลักสูตรระดับปริญญำโท  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญำเอก  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามสูตร 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทั้งหมด
×100 

 
 

2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้=

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5

×5 
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ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำรดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศให้
ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบั
แต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 

0.60 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  

0.80 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแตว่ันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 1 
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ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

1.00 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร 
- ผลงานวชิาการรับใช้สังคมที่ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จา้งให้ด าเนินการ 

(หน่วยงานภายนอกสถาบนัระดบักรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป เชน่ ระดับ
จังหวัด หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติ เช่น สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิ
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไมไ่ดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็น
ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้อง
ตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ก ำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบ  
ไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรปริญญำเอกที่ไดร้ับกำรอ้ำงอิงใน
ฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  

 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบัน 
การศึกษา เป็นหลักสูตรที่ส าคัญและเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมี
ความส าคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ    

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ หรือ Review Article ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการท าวิจัย มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS และบทความที่
ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการ



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มก. ปีการศึกษา 2558 
56 

พัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้ามากข้ึน จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ที่มี
ผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

 การค านวณตัวบ่งชี้นี้  ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 
ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้พิจารณาผลการ
ด าเนินงาน 5 ปี ย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมิน   

 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 อัตราส่วน จ านวนบทความที่เผยแพร่แล้วระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558  
ที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = 2.5 ขึ้นไป 

 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 อัตราส่วน จ านวนบทความที่เผยแพร่แล้วระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558  
ที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = 3.0 ขึ้นไป 

 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 อัตราส่วน จ านวนบทความที่เผยแพร่แล้วระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558  
ที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = 0.25 ขึ้นไป 
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สูตรกำรค ำนวณ 
1. อัตราส่วนจ านวนบทความทีไ่ด้รบัการอ้างอิงต่ออาจารยป์ระจ าหลักสูตร =   

จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิง

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสตูร
 

2. แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 

คะแนนท่ีได้= 

อัตราสว่นจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร

อัตราสว่นจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

×5 

 

ตัวอย่ำงกำรหำอัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร 

 ถ้าอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่ง ในกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีจ านวน 5 คน  โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมี
ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ในปี พ.ศ. 2554 - 2558 (ค.ศ. 2011 - 2015) ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของหลักสูตรใน พ.ศ. 2559 (ประเมินในปี ค.ศ. 2016) เป็นดังนี้ 

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus 
ระหว่าง ค.ศ. 2011 – 2015 เท่ากับ 15 บทความ และจ านวนบทความ
ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ 
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- ในจ านวนนี้มบีทความ  8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่ไดร้ับการ
อ้างอิง อย่างน้อย 1 คร้ัง และมีบทความ 2 บทความทีต่ีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 คร้ัง 

ดังนั้น อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

=
จ านวนบทความที่ได้รบัการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทั้งหมด
=

8+2

5
=

10

5
=2.0 

     น ามาค านวณคะแนน  =
2.0

2.5
x5 = 4.0 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกบัอำจำรย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   
ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวน

เหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และ
อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์กำรประเมิน  
ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

0 - ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
1 - มีการรายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 
2 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบง่ช้ี 
3 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบง่ช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดขีึ้นในบางเรื่อง 
4 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบง่ช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดขีึ้นในทุกเรื่อง 
5 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบง่ช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดขีึ้นในทุกเรื่อง 
- มีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น เทยีบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน 

โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผูต้รวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการด าเนนิงานท่ีโดดเด่นอย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
 
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจาก

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี  แต่ผู้บริหารต้อง
รับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการ
บริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน  (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกัน
คุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และ
การประเมินผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับ
การก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้อง
เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การพัฒนานิสิตให้เต็มศักยภาพ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนิสิตเป็นส าคัญ 
และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 การประกันคุณภาพหลักสตูรในองค์ประกอบนี้พิจารณาไดจ้ากตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี ้
 ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี
การบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับ และวิชาเลือก ที่เน้นนิสิตเป็น
ส าคัญ โดยสนองความต้องการของนิสิต และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรงุหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำใน
ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำให้หลักสูตรมีควำมทันสมัย 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และควำมต้องกำรของประเทศ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

0 - ไม่มรีะบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคดิในการก ากับตดิตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมลูหลักฐาน 
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ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
1 - มีระบบ มีกลไก 

- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดย
ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่
ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้
ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนด
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนิสิต ให้นิสิตได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท า
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจน
ส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนา
นิสิตให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแล
สุขภาพ ฯลฯ  การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นิสิตเรียนรู้
ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิด
การเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้  ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิค
การสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
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ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 

และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ

วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระในระดบั
บัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหนา้ของศาสตร์ 

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ สอดคล้อง หรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

 
ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำใน

ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำให้กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตอบสนองควำมแตกต่ำงของผู้เรียน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ ก่อให้เกิดผลกำรเรียนรู้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  กำรประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  

การประเมินนิสิตมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนิสิตเพื่อให้
ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และ
น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต (assessment for learning) การประเมินที่
ท าให้นิสิตสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) 
และการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมาย
ประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนิสิต การจัดการ
เรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย 
ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมินที่มีคุณภาพ  และวิธีการให้เกรดที่สะท้อน
ผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมิน
ที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) 
และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นิสิตสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือ
เสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริง
ของนิสิต ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบ
ประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
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- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำใน

ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมดที่สะท้อนสภำพจริงด้วยวิธีกำรหรือ
เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทำงในกำร
ปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

เกณฑ์กำรประเมิน    
ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

0 - ไม่มรีะบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคดิในการก ากับตดิตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมลูหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 
 

 



คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มก. ปีการศึกษา 2558 
68 

ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสตูรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  

ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏใน
หลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละ
ปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีใน
แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
 

ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอดุมศึกษำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2558 

(ผ่านความเห็นชอบจากทีป่ระชมุสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 2/2559 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) 

 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
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4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการ 
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4  (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  
ปีที่แล้ว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะให้ด าเนินการ 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ 
โดยเฉพาะเป้าประสงค์ของหลักสูตร หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือ 
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่สอน หรือเทคนิคการเรียนการสอน อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้
ให้กับนิสิต (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของส่วนงานต้นสังกัด และมีการน าผลไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพการ
บริหารหลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

หมำยเหตุ   หลักสูตรที่มี มคอ. 1 ให้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ใน มคอ.1 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
 มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงานที่ระบไุว้
ในแต่ละปี มีคา่คะแนนเท่ากบั 0 

มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงานที่ระบุไว้ในแตล่ะ
ปี มีค่าคะแนนเท่ากบั 3.50 

มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 - 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแตล่ะปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00  

มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00 - 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแตล่ะปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 

มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00 - 99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแตล่ะปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 

มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานที่ระบุไว้ใน 
แต่ละปี มีคา่คะแนนเท่ากับ 5  
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 

ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อม
ด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ  เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะพิจารณาได้จาก 

ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความ

พร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนิสิต ฯลฯ และความ
พร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  สิ่งสนับสนุนเหล่านี้
ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาใน
ภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนา
ให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถใน
เชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ควำมรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็น ความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจใน
สิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้
โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง  จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ที่สามารถ
รวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี 
คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ 
เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุ
เป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กร
ไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่าง
กันในที่ท างาน 
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  กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงน้อย 6 ประกำรต่อควำมรู้ 
ได้แก่ 

(1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของ
กลุ่มหรือองค์กร 

(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้

งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และ

ปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งาน
มากยิ่งขึ้น 

โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่
เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้
ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่
อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และ
ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คน
จ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 

 

กำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ในลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ 
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลยั หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่
ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย 
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 กำรเทียบเคียงผลกำรด ำเนินงำน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัด
และเปรียบเทียบผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า 
เพื่อน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศ
ทางธุรกิจ  
 

กำรบูรณำกำร (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อ
สนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณา
การที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) 
ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการ
มีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 

กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ หมายถึง 
โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 

กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับนำนำชำติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้าง
ส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 

กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับภูมิภำคอำเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะใน
กลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย)  และการ
ให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
 

อำเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association 
of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย 
สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
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กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ   หมายถึง การน าเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมี  
ผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้ วย และมีบทความที่มาจาก
หน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 
 
กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง การ
น าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมิน
บทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 
3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้ 
กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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งำนวิจัย หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของ
ปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่าน
กระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผล
อย่างเป็นระบบ 
 
งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มี
ความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภท
ของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อ
เป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์
และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน 
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงาน
ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์  สื่อประสม 
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance 
Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) 
วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบ
ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ประสบกำรณ์ด้ำนกำรท ำวิจัย  หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็น
ผลส าเร็จมาแล้ว โดยมีหลักฐานเป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) 
หรือตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัย 
หรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการท าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัย หรือผู้ว่าจ้าง
วิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์ให้
รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทาง
วิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน 
 
ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง บทความ
จากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of 
Science (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation 
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Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบัน โดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผน
ที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย
คุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งต้องมี
การก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มา
จัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากร
ทางการเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถ
ด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการ
ใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการ
ด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มา
ของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุน
สะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบัน
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุน
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ต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงาน
ภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดกา ร
ด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้อง
ด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบ
หลักหรือหัวหน้าโครงการ  งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากร
ที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 
พหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยำกำร (Interdisciplinary) 
หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ มา
ผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนา
เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
 
หลักสูตรพหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้
หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น  

ตัวอย่างหลักสูตรที่ เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ 
(วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยี
สารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี) 
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ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษา
เพื่อการพัฒนา    

(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 7/2549 เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 

 
พิชญพิจำรณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา
แก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
และสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท า
อะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้
ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการ
อ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 

สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน  หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่
สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็น
ศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่ 12/2554 เม่ือ 17 พฤศจิกายน 
2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
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หน่วยงำนหรือองค์กำรระดับชำติ  หมายถึง  หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรม
หรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือ
บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้ง
ภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
หลักธรรมำภิบำล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแล
กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี 
ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มี
ความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง 
ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good 
Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 2 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจ
คล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ

                                           
1  ดูเพ่ิมเติม “คู่มือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
2  ดูเพ่ิมเติม “คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
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เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปน็มาตรฐาน รวมถึง
มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนว
ทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้าน
ต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถ
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่ อมั่น ความไว้วางใจ 
รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความ
รับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการ
แสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท า
ความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วม
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คิดแนวทาง ร่วมการแก้ ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจ
การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการ
ปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมี
อิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อ
ผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับ
บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

10)  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลง
ทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้
กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเดน็ที่
ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 

อำจำรย์   หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
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อำจำรย์ประจ ำ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการ
สอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่
เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้
หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อย
กว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน ไม่น้อยกว่าหน้าที่
ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างาน
ส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีที่ประเมิน  ดังนี้ 

9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถน ามานับได้  

 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อย
กว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  
ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ 
หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้อง
เป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549)  ทั้งนี้ กรณี
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บัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตร
เท่านั้น 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนิน
เช่นเดียวกับการน าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ. 08 ภายใน 30 วัน 
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รายช่ือหลักสูตรที่มี มคอ. 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 

มำตรฐำนคุณวุฒิที่อยู่ในประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ปี รำยชื่อหลักสูตร (สำขำวิชำ) 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ 

2552 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ 

2552 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาโลจิสติกส์ 

2552 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
โลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

2553 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเท่ียว) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเท่ียวและการโรงแรม) 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

2553 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(สาขาย่อยไฟฟ้าก าลัง) 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(สาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม) หรือ 
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มำตรฐำนคุณวุฒิที่อยู่ในประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ปี รำยชื่อหลักสูตร (สำขำวิชำ) 

วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(สาขาย่อยอิเล็กทรอนิกส์) หรือ วิศวกรรม
อเิล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(สาขาย่อยระบบวัดคุม) หรือ วิศวกรรมระบบวัดคุม 
หรือวิศวกรรมอัตโนมัติ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
อตุสาหการ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี 

2553 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 2554 ครุศาสตรบัณฑิต (*ชื่อสาขาวิชา) 
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มำตรฐำนคุณวุฒิที่อยู่ในประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ปี รำยชื่อหลักสูตร (สำขำวิชำ) 

สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (*ชื่อสาขาวิชา) 
การศึกษาบัณฑิต (*ชื่อสาขาวิชา) 
วิชาเอกเดี่ยว* 
1) การศึกษาปฐมวัย 
2) การประถมศึกษา 
3) ภาษาไทย 
4) คณิตศาสตร์ 
5) วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
6) ฟิสิกส์ 
7) เคมี 
8) ชีววิทยา 
9) สังคมศึกษา 
10) สุขศึกษา 
11) พลศึกษา 
12) ศิลปศึกษา 
13) ดนตรีศึกษา 
14) นาฏศิลป์ 
15) คอมพิวเตอร์ 
16) ภาษาต่างประเทศ** 
17) ธุรกิจศึกษา 
วิชาเอกคู่* 
1) ภาษาไทย 
2) คณิตศาสตร์ 
3) วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
4) ฟิสิกส์ 
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มำตรฐำนคุณวุฒิที่อยู่ในประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ปี รำยชื่อหลักสูตร (สำขำวิชำ) 

5) เคมี 
6) ชีววิทยา 
7) สังคมศึกษา 
8) สุขศึกษา 
9) พลศึกษา 
10) ศิลปศึกษา 
11) ดนตรีศึกษา 
12) นาฏศิลป์ 
13) คอมพิวเตอร์ 
14) ภาษาต่างประเทศ** 
15) ธุรกิจศึกษา 
16) การศึกษาพิเศษ*** 
17) การศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาผู้ใหญ่*** 
18) จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว หรือ จิตวิทยา
โรงเรียน*** 
19) เทคโนโลยีการศึกษา*** 
20) การวัดและประเมินผลการศึกษา*** 
* สถาบันสามารถใช้ชื่อวิชาเอกในแต่ละวิชาเอกท่ี
แตกต่างจากนี้ได้ และจะมีการจัดท า 
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต 
วิชาเอกเดี่ยว หมายถึง วิชาเอกท่ีนิสิต/นักศึกษาจะ
เรียนวิชาเอกวิชาเดียวและสามารถสอนได้ 
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ส าหรับวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยจะสอน
ได้เฉพาะระดับการศึกษาปฐมวัย และวิชาเอก
ประถมศึกษาจะสอนได้เฉพาะระดับประถมศึกษา 
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มำตรฐำนคุณวุฒิที่อยู่ในประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ปี รำยชื่อหลักสูตร (สำขำวิชำ) 

วิชาเอกคู่ หมายถึง วิชาเอกท่ีนิสิต/นักศึกษาจะเรียน
วิชาเอกได้ ๒ วิชาเอกและสอนได้ตั้งแต่ 
ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
**ให้ระบุชื่อภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ 
***วิชาเอกท่ีไม่สามารถคู่กันเองได้ เนื่องจากไม่ได้เป็น
วิชาเอกท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนในชั้นเรียน 
โดยตรง จึงต้องเลือกวิชาเอกคู่กับวิชาเอกท่ีมีการสอน
ในชั้นเรียนโดยตรงอีกวิชาเอกหน่ึง 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาไทย 

2554 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2554 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

2554 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 2555 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ชื่อสาขาวิชาเป็น
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มำตรฐำนคุณวุฒิที่อยู่ในประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ปี รำยชื่อหลักสูตร (สำขำวิชำ) 

สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาษาไทย) 
1) การพยาบาลผู้ใหญ่  
2) การพยาบาลเด็ก 
3) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
4) การพยาบาลผู้สูงอายุ 
5) การผดุงครรภ์ 
6) การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
7) การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการ
ติดเชื้อ 
8) การบริหารการพยาบาล 
9) การพยาบาลสาขาอื่นๆ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) 
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แนวทางการประเมินตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร 
 

แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1 

กำรรับนิสิต 
1 การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนิสิตค านึงความต้องการของตลาดแรงงาน และ

สภาพความพร้อมของอาจารยป์ระจ าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้
เป็นไปตามเกณฑ์) 

2 เกณฑ์การรับนิสิตทีป่ระกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่
เปิดสอน และสอดคล้องกับระดบัของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวสิัยทัศน์
ของสถาบันและหลักสูตร ผลลพัธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสตูร (เช่น GPA  
ความรู้พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ คุณสมบตัิเฉพาะอ่ืน ฯลฯ)  

3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้
ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนสิิต
ที่สมัครเข้าเรียน  

4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมคีุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทัง้ความรู้พื้นฐานหรือ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้าน
สุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัตไิม่ครบถ้วนตามเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศรับ และมีการ
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสติได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือ
ได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัตคิรบผ่านเกณฑ์ขัน้ต่ า เพื่อให้สามารถเรียนใน
หลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 
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กำรรับนิสิต 
6 การก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูง

กว่าคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดบัปริญญาตร ีโดยเฉพาะ
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่น าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย  

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง(พิจารณาจากอัตราส่วนนสิิตที่รับเข้าตอ่ผู้สมัคร) 

แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2 

กำรควบคุมดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นิสิต 
1 การจัดระบบการดูแลนสิิตของอาจารย์ทีป่รึกษา มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนสิิต

ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเปน็ไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต (ผลประเมินจากนิสิต) 
3 การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านงึถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพ

ของนิสิต 
4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารยผ์ู้สอน

เพื่อการพัฒนานสิิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จดุแข็งจุดอ่อน) 
5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความ

ช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ 
6 การจัดการความเสี่ยงดา้นนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มผีลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงที่จะ

ออกกลางคัน หรือส าเร็จการศึกษาชา้ ฯลฯ) 
7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหวา่งนสิิตและอาจารย์ทีป่รึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวชิาของอาจารย์ผู้สอนและ

การให้ค าปรึกษาการท าวทิยานพินธ์ที่เพียงพอ  
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กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพของนิสิตและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 
1 สถาบนัจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และ

ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 
2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัด

กิจกรรมที่สนองความต้องการของนิสิต 
3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลตอ่การพัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของหลักสูตร 
4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานสิิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมัน่ผูกพนั

กับความเป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานสิิตต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 เช่น ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, 
life skill, career skills  

6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนบัสนนุของสถาบัน 
7 การสนับสนนุทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจ ากัด 
8 หากมีการรับนิสิตที่มีวตัถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสติ

ได้รับการพัฒนาให้ไดส้าระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเปา้หมายการเรียนรู้ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกนั 

9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting 
Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นสิิต และการส่งนิสิตไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตา่งประเทศ 
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แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 

1 อัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 
2 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 
4 บัณฑิตศึกษา นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรูจ้ากกระบวนการวิจัย
ของตนเอง 

 

แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1 

ระบบกำรรับอำจำรย์ใหม่ 
1 การวางแผนระยะยาวดา้นอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ 

รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มอียู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความ
เข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างานตามความช านาญของแต่
ละคนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวฒุิการศึกษา ต าแหนง่ทางวิชาการ และ
ประสบการณ์ ในจ านวนที่ไม่ต่ ากว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ก าหนดโดย 
สกอ. 

ระบบกำรบรหิำรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
1 สถาบนัต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสูตรให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการ
วางแผนระยะยาวดา้นอัตราก าลงัด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วม
ของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ) 

3 สถาบนัมีระบบและกลไกบริหารก าลังคนที่มปีระสทิธิภาพ สามารถรักษา
อาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบนั  ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน 
แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผนอัตราก าลัง  แผนการสรรหาและรับ
อาจารย์ใหม่ แผนธ ารงรักษา แผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/
เกษียณอายุ  อ่ืนๆ ตามบรบิท 

4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ก าหนด  สถาบันต้องมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทน
ข้อจ ากัดอย่างเป็นระบบ  

5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์
ขาดแคลน กรณีมีอาจารยส์มดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์ 
คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

6 การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน  

7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์  

8 ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 

11 ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 
1 สถาบนัให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทาง

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

และมีศักยภาพที่สงูขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 
3 การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พฒันาตนเองในการสรา้งผลงานทาง

วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวชิาการระหว่างอาจารย์ทัง้ในและระหว่าง

หลักสูตร 
5 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานสิิตของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์

ที่มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 
6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสรมิพัฒนา

ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอด

ประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 
8 บัณฑิตศึกษา  ให้ความส าคัญกบัการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มี

คุณสมบัติทีสู่งกว่าก าลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคณุสมบัติของ
อาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้
ความสามารถด้านการสอน  
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แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3 

ผลที่เกิดกบัอำจำรย์ 
1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
3 จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร  
 
แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 
1 หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏบิัติที่ชว่ยสร้างโอกาสใน

การพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพ 
2 เนื้อหาของหลักสูตรในแตล่ะรายวชิามีการปรบัปรุงให้ทนัสมัยตลอดเวลา  มีการเปดิ

วิชาใหม่ให้นิสติได้เรียน 
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทนัสมัย สอดคล้องกบัความก้าวหนา้

ทางวชิาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 
4 ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต และมี

เนื้อหาที่ครอบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอก
หรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนือ่งเชื่อมโยง สัมพันธ์กนัระหว่างวิชา และมีการ
สังเคราะห์การเรียนรู้  

5 เนื้อหาที่ก าหนดในรายวชิาไม่มคีวามซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดบัการศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและ
หลักสูตร 

7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวชิา
ครบถ้วน 
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8 การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลงัที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการ
เรียนวิชาต่อยอด 

9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตส าเร็จได้ทันตาม
เวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นสิิตที่เรียนในสถาบนัหรือนอกสถาบัน การศึกษา
ปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการ
เรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปน็มาตรฐานเดียวกัน  

ปริญญำตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของ

สาขาวชิาที่เป็นจุดเนน้ วชิาการศึกษาทั่วไปที่สรา้งความเปน็มนษุย์ที่เตรียม
นิสิตออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวติ 

13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกบัการเทียบวชิารับโอนที่ต้องมีการ
เรียนในเนื้อหาสาระที่ก าหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน  

บัณฑิตศึกษำ (ประเด็นเพิ่มเตมิ) 
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเนน้ความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวข้องที่มีความซับซ้อน 

มีจุดเน้น  
15 การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานพินธ์/สาระนพินธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วม

สมัย/สนองความต้องการของสังคม 
16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เปน็ประเด็นวจิัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทศัน์ของ

หลักสูตร และสอดคล้องกับระดบัของหลักสูตร 
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์

ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท  
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แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2 

กำรวำงระบบผู้สอน 
1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกบัรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช านาญใน

เนื้อหาวิชาทีส่อน (ค านึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน ผลงานวชิาการของ
ผู้สอน) 

2 หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นสิิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย 
เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพฒันามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลาย
ความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นสิิตควรได้เรียนกับอาจารย์
ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

3 มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของ
อาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผล
เหมาะสม 

4 การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ 
มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการก ากับให้ด าเนนิการสอนตามประมวล
การสอนรายวิชา 

5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบนั หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการ
สอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติทีคุ่ณภาพมาตรฐานเดียวกัน มโีอกาสที่จะมี
ปฏิสัมพันธ์กบัอาจารยผ์ู้สอน/อาจารย์ทีป่รึกษาเท่าเทียมกนั 

6 หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้
ค าแนะน า และการปรับปรุงพฒันาให้มีความสามารถในการปฏบิัติงาน
ช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษำ (ประเด็นเพิ่มเตมิ) 
7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบตัิด้านความรู้ 

ประสบการณ์ เวลาในการให้ค าปรึกษาและการพัฒนานสิิต 
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8 การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค านึงถึงคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกบัหัวข้อวิทยานิพนธท์ี่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้
และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการท าวิทยานพินธ์ของนิสิต และ
เหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

9 มีการควบคุมก ากับจ านวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

10 มีการก ากับให้อาจารย์พิเศษที่มาท าหนา้ที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงาน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน

เดียวกัน 
12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 
13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏบิัติ การเรียนรู้

จากผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต  (เช่น ความรู้

พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวา่งเรียนเพื่อเพิ่ม

ประสบการณ์การเรียนรู้/การท างาน/การประกอบอาชีพ  
16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ  คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการท างาน (ความ

รับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน  ทักษะ ICT  ทักษะการ
แก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การสง่เสริมการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยสีื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 

17 การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือ
ด้านการหางานท า/การเผยแพร่ผลงาน) 
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18 การสอนแบบเนน้การปฏบิัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/
ผู้ประกอบการ  การศึกษาดงูาน 

19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

เช่น online learning    
21 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานสิิตของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวน

อาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา

ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอด

ประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 
24 การควบคุมก ากับกระบวนการจดัการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 
ปริญญำตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
25 การน ากระบวนการบริการทางวชิาการเข้ามามสี่วนร่วมในการจดัการเรียนการ

สอนและสง่ผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 
26 การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและสง่ผลต่อการเรียนรู้ของ

นิสิต 
27 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียน

การสอนและสง่ผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

28 การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็น
ที่นิสิตสนใจ (ถ้ามี) 

29 ระบบการก ากบัติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) 
ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถา้มี) 
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30 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นิสิตเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 

31 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา 
โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

บัณฑิตศึกษำ (ประเด็นเพิ่มเตมิ) 
32 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 

โดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจยัเป็นฐาน  
33 มีระบบก ากบัการท างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนสิิตเต็มที่ ให้

ความส าคัญกบัพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่
นิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

34 มีระบบการก ากบัติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานพินธ์/สาระนพินธ์ของ
นิสิต เพื่อให้นิสิตส าเร็จการศึกษาได้ทนัตามระยะเวลาที่ก าหนด 

35 หัวข้องานวิจัยของนิสิตสอดคลอ้งหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

36 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวทิยานิพนธข์องนิสิตแต่ละ
คนอย่างน้อยหนึ่งคร้ังต่อภาคการศึกษา 

37 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เก่ียวข้องและนิสิตสามารถเข้าใช้งานได้อย่าง
สะดวก 

38 มีการให้ความรู้และระดับชัน้ความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารวชิาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร 

39 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจยั ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจยัและ
ปัญหาของวารสารที่ไม่มีคณุภาพ 
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40 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนนุการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นิสิตจัดท า
ข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รบัทุนสนบัสนนุ 

41 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting 
Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นสิิต และการส่งนิสิตไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตา่งประเทศ 

 
แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.3 
1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม  
2 น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา(วชิา

ทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เคร่ืองมือ

ประเมินมีความหลากหลาย เชน่ ข้อสอบปรนัย อัตนยัการบา้น  รายงานที่
มอบหมาย การสอบปากเปลา่ การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัตงิานจริงในการ
ประกอบอาชีพ) 

4 การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตทีเ่หมาะสมกับ
วิชาและผลลัพธ์การเรียนรู ้

5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
คุณภาพนิสิต (มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ  
มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูแ้ละการคิดขั้น
สูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบตัิงานได้จริงในโลก
แห่งการท างาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวชิาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้
มาตรฐานเดียวกนั 
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7 การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัด
เกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นสิิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  
มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชดัเจน  การ
กระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนสิิตและลกัษณะของ
รายวิชา) 

8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน 

มคอ.5 มคอ.6  และมคอ.7 
บัณฑิตศึกษำ (ประเด็นเพิ่มเตมิ) 
10 การก าหนดเกณฑ์การประเมนิชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานพินธ์

และการสอบป้องกนั ชัดเจน 
11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพ

ของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได้ 
12 วิทยานพินธ์ที่มีคุณภาพระดบัดมีาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วม

สมัย มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มี
การเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย 
สกอ. 
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แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.1 

ควำมเหมำะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทำงกำยภำพและทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ 
1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียนห้องปฏิบัติการสภาพแวดล้อม

ด้านการเรียนรู้) 
2 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนบัสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด

ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้  วารสารวชิาการเพื่อการสืบคน้ ฯลฯ เพียงพอ 
ทันสมัย  

3 การจัดพื้นที/่สถานที่ส าหรับนิสติและอาจารยไ์ด้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยน
สนทนาหรือท างานร่วมกัน 

4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
5 ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ 

อาจารย์และนิสิตสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกลช้ิด 
บัณฑิตศึกษำ (ประเด็นเพิ่มเตมิ) 
6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด าเนนิการต่อเมื่อสถาบนัมีความพร้อม

และก าหนดความคาดหวังสงูกวา่ข้อก าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขา
เดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อก าหนดที่
พึงมีของหลักสูตรปริญญาตร ี

7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตเพื่อท าวิจัย 
8 มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย  
9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย  
ควำมพึงพอใจของอำจำรย์และนิสิตต่อสิ่งสนบัสนุนกำรเรียนรู้ 
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รายช่ือฐานข้อมูลตามประกาศ กกอ. และ ก.พ.อ. 
 

 
วำรสำรทำงวิชำกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ กกอ. และ ก.พ.อ. ก ำหนด 

 วารสารทางวชิาการที่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. ก าหนด ไดแ้ก่ วารสาร
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 

1. ฐานข้อมูลระดบันานาชาติ 
- Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) 

(select ebscohost and then academic search premier) 
- Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
- BIOSIS (http://www.biosis.org) 
- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-

plus-with-full-text) 
- EICOMPENDEX (http://www.ei.org) 
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) 

(select ebscohost and then H.O.Wilson) 
- Infotrieve(http://www.infotrieve.com) 
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
- INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
- MEDLINE/Pubmed(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 

http://www.ebsco.com/home
http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.biosis.org/
http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text
http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text
http://www.ei.org/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.ebscohost.com/
http://www.infotrieve.com/
http://www.ingentaconnect.com/
http://www.theiet.org/publishing/inspec
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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- PsyciNFO(http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/in
dex.aspx) 

- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
- ScienceDirect (https://sciencedirect.com) 
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 
- Scopus (http://www.info.scopus.com) 
- Social Science Research 

Network(http://papers.ssm.com/sol3/DisplayAbstractSear
ch.cfm) 

- Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
2. ฐานข้อมูลระดบัชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai 

Journal Citation Index – TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุม่ที่ 1 
และกลุ่มที่ 2  
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 

 
หมำยเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล กกอ. และ ก.พ.อ. จะได้มี

การประกาศเพิ่มเติมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://sciencedirect.com/
https://scifinder.cas.org/
http://www.info.scopus.com/
http://papers.ssm.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://papers.ssm.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
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รายช่ือวารสารที่อยู่ใน Beall’ s list จาก 
http://scholarlyoa.com/publishers/ 

 
 

บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่ใน Beall’s list ไม่นับเป็นผลงำนทำงวิชำกำร 
 
List 1: Questionable Publishers 
1. Abhinav 
2. A M Publishers 
3. Academe Research Journals 
4. Academia Publishing 
5. Academia Scholarly Journals (ASJ) 
6. Academic and Business Research Institute 
7. Academic and Scientific Publishing 
8. Academic Journals 
9. Academic Journals and Research ACJAR 
10. Academic Journals, Inc. 
11. Academic Journals Online (AJO) 
12. Academic Publications, Ltd. 
13. Academic Research Journals 
14. Academic Research Publishing Agency 
15. Academic Scholars Publishing House 

http://www.abhinavjournal.com/index.aspx
http://ampublisher.com/index.html
http://www.academeresearchjournals.org/
http://academiapublishing.org/index.htm
http://www.academiascholarlyjournals.org/index.htm
http://www.aabri.com/
http://acascipub.com/
http://www.academicjournals.org/
http://www.acjar.org/index.html
http://www.academicjournalsinc.com/
http://www.academicjournalsonline.co.in/
http://www.acadpubl.eu/index.html
http://www.academicresearchjournals.org/index.htm
http://www.arpapress.com/
http://academic-publishing-house.com/
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16. Academic Sciences 
17. Academic Star Publishing Company 
18. Academic World Education & Research Center 
19. AcademicDirect 
20. Academy & Industry Research Collaboration Center (AIRCC) 
21. Academy Journals 
22. Academy of IRMBR International Research in Management and 

Business Realities 
23. Academy of Knowledge Process 
24. Academy of Science and Engineering (ASE) 
25. Academy of Science and Social Science (ASSS) 
26. Academy Publish 
27. Access International Journals 
28. Ada Lovelace Publications 
29. Advance Research Publications 
30. Advanced Research Journals 
31. Advanced Science and Engineering Technology Institute (ASET) 
32. Advancement and Development in Technology 

International (Aditi) 
33. AENSI 
34. African Research Review (AFRREV) 
35. AgiAl Publishing House 
36. Aizeon Publishers 
37. Akademik Plus Publication 

http://www.ijaponline.org/
http://www.academicstar.us/index.asp
http://www.world-education-center.org/
http://ph.academicdirect.org/
http://airccse.org/index.php
http://www.academyjournals.net/
http://www.academyirmbr.com/
http://www.academyirmbr.com/
http://akpinsight.webs.com/
http://www.asesite.org/Default.aspx
http://www.asss-web.com/
http://www.academypublish.org/
http://www.accessinterjournals.org/
http://www.ada-lovelace.co.uk/
http://www.adrpublications.com/index.html
http://www.advancedresearchjournals.org/
http://www.asetrc.org/
http://aditisci.com/index.php
http://aditisci.com/index.php
http://www.aensiweb.com/index.html
http://afrrevjo.net/
http://www.agialpress.com/
http://www.aizeonpublishers.net/aboutus.html
http://www.akademikplus.com/
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38. AkiNik Publications 
39. American Academic & Scholarly Research Center (AASRC) 
40. American Association for Science and Technology (AASCIT) 
41. American Scientific Research Journals 
42. American Society for Science and Engineering 
43. American V-King Scientific Publishing 
44. Annex Publishers 
45. ANSINetwork 
46. Antarctic Journals 
47. Aperito Publications 
48. Apex Journal 
49. Apex Journals 
50. Applied Science Innovations 
51. Archers & Elevators Publishing House 
52. ARPN Journals 
53. Ashdin Publishing 
54. Asian Academic Research Associates 
55. Asian Economic and Social Society (AESS) 
56. Asian Online Journals 
57. Asian Research Consortium 
58. Association of Computer Electronics and Electrical 

Engineers(ACEEE) 
59. AstonJournals 
60. Atlas Publishing, LP 

http://www.akinik.com/
http://aasrc.org/
http://www.aascit.org/home/index
http://www.americanscientificresearchjournals.org/
http://www.as-se.org/
http://www.vkingpub.com/Index.aspx
http://www.annexpublishers.com/
http://www.ansinet.com/
http://www.domainsmoon.com/
http://aperito.org/index.php
http://www.apexjournal.org/
http://www.apexjournals.org/index.html
http://www.applied-science-innovations.com/
http://www.aeph.in/
http://arpnjournals.com/
http://www.ashdin.com/
http://www.asianacademicresearch.org/index.html
http://www.aessweb.com/index.php
http://www.ajouronline.com/
http://www.aijsh.org/?task=index
http://www.theaceee.org/
http://www.theaceee.org/
http://astonjournals.com/
http://www.atlas-publishing.org/index.php
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61. Austin Publishing Group 
62. Australian International Academic Centre Pty. Ltd. 
63. Avens Publishing Group 
64. Avestia Publishing 
65. Avicena Publisher 
66. Basic Research Journals 
67. Bell Press 
68. Bentham Open 
69. Better Advances Press 
70. Biohelikon 
71. BioInfo Publications 
72. BioIT international Journals  
73. Biological and Chemical Publishing 
74. BioMedSciDirect Publications 
75. Bioscience Research & Educational Institute [Link dead as of 

2012-11-14] 
76. Blue Ocean Research Journals 
77. BluePen Journals 
78. Bonfring 
79. Bowen Publishing 
80. British Association of Academic Research (BAAR) 
81. British Journal 
82. Business Journalz (BJ) 
83. Business Perspectives 

http://www.austinpublishinggroup.org/
http://www.aiac.org.au/
http://www.avensonline.org/
http://avestia.com/
http://www.avicenapublisher.org/
http://basicresearchjournals.org/index.html
http://bellpress.org/
http://www.bentham.org/open/
http://www.bapress.ca/index.html
http://biohelikon.org/site/index
http://www.bioinfopublication.org/
http://bipublication.com/index.html
http://www.bacpl.org/
http://www.biomedscidirect.com/aboutjournal.php
http://www.bret.ac.in/
http://www.borjournals.com/
http://www.bluepenjournals.org/
http://www.bonfring.org/
http://www.bowenpublishing.com/
http://www.bjmhs.baar.org.uk/
http://www.bjournal.co.uk/
http://www.businessjournalz.org/
http://businessperspectives.org/
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84. Canadian Center of Science and Education 
85. Canadian Research & Development Center of Sciences and 

Cultures  see CSCanada 
86. Canadian Science and Technology Press Inc. 
87. Cardiology Academic Press 
88. Center for the Development and Dissemination of Knowledge 
89. Center for Enhancing Knowledge (CEK), UK 
90. The Center for Innovations in Business & Management Practice 
91. Central Research Insight 
92. Centre For Info Bio Technology (CIBTech) 
93. Centre for Promoting Ideas 
94. Centre of Excellence for Scientific & Research 

Journalism (COES&RJ) 
95. Centre of Promoting Research Excellence (CPRE) 
96. Cloud Journals 
97. The Clute Institute 
98. Columbia International Publishing 
99. Comprehensive Research Journals 
100. Computer Science Journals 
101. CONFAB Journals 
102. Congress Press 
103. Contemporary Research Center (CRC), Australia 
104. Cosmic Journals 
105. CREST Journals 

http://ccsenet.org/web/
http://cscanada.net/
http://canadianstpress.com/ojs/index.php
http://cardiologyacademicpress.com/
http://www.cddk.org/index.html
http://www.cekinfo.org.uk/
http://www.cibmp.org/
http://cri.ideainfinity.pk/?p=1
http://www.cibtech.org/index.htm
http://www.cpinet.info/
http://www.centreofexcellence.net/
http://www.centreofexcellence.net/
http://cprenet.com/home/
http://cloud-journals.com/
http://www.cluteinstitute.com/index.html
http://www.uscip.org/
http://www.crjournals.org/
http://www.cscjournals.org/csc/home.php
http://www.confabjournals.com/
http://www.congresspress.com/Journals/index.php/index/index
http://www.crcenter.info/
http://cosmicjournals.com/
http://www.crestjournals.com/
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106. Crown Journals 
107. CSCanada 
108. Cyber Journals 
109. Design for Scientific Renaissance 
110. DISA Publication Group (DP Group) 
111. Discovery Publishing Group  
112. David Publishing 
113. Deccan Pharma Journals 
114. DeNovo Scientific Publishing 
115. Discourse Journals 
116. DRUNPP Sarajevo (Society for Development of Teaching and 

Business Processes in New Net Environment in B&H) 
117. E-International Journals of Academic & Scientific Research (EIJASR) 
118. E-International Scientific Research Journal Consortium (E-ISRJC) 
119. e-journals 
120. e3Journals 
121. Ebioscholar 
122. eCanadian Journals 
123. Econjournals 
124. Edorium Journals 
125. EDUGAIT Press 
126. EISRJC Journals (E-International Scientific Research Journal 

Consortium 
127. eLearning Institute 

http://www.crownjournals.org/
http://cscanada.net/
http://www.cyberjournals.com/
http://www.sign-ific-ance.co.uk/index.html
http://www.disa.org.in/DPGroup/index.html
http://www.discovery.org.in/
http://www.davidpublishing.org/
http://www.deccanpharmajournals.com/
http://www.denovojournal.com/
http://www.resjournals.org/
http://www.drunpp.ba/
http://eijasr.com/index.php
http://www.eisrjc.com/
http://www.shankargargh.net/index.php
http://www.e3journals.org/index.php
http://ebioscholar.com/ojs/index.php/index/index
http://www.ecanadianjournals.com/ecanadian/
http://www.econjournals.com/index.php/index
http://www.edoriumjournals.com/
http://www.edugait.com/
http://www.eisrjc.com/
http://www.theelearninginstitute.org/
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128. ELVEDIT.COM 
129. Elewa Bio Sciences 
130. Elite Research Journals 
131. eJournals of Academic Research & Reviews 
132. Electronic Center for International Scientific Information 
133. Elmer Press 
134. Elyns Publishing Group 
135. Engineering and Technology Publishing 
136. Engineering Journals (Engg Journals Publications) 
137. Enliven Archive 
138. Erudite Journals Limited 
139. ESRSA Publication – Engineering and Science Research Support 

Academy 
140. ETA Maths Journals 
141. Euro Asia Research and Development Association 
142. EuroJournals 
143. European-American Journals 
144. ExcelingTech Publishing Company, Ltd. 
145. Far East Research Centre 
146. Ficus Publishers 
147. Genexcellence Publication (G Publications) 
148. Global Advanced Research Journals 
149. The Global Journals 
150. Global Journals, Inc. (US) 

http://elvedit.com/
http://www.m.elewa.org/index.php
http://www.eliteresearchjournals.org/
http://www.ejarr.com/
http://ecisi.com/
http://www.elmerpress.com/
http://www.elynsgroup.com/Default.aspx
http://www.etpub.com/index.htm
http://www.enggjournals.com/
http://www.enlivenarchive.org/
http://eruditejournals.org/ejb/index.htm
http://www.esrsa.org/
http://etamaths.com/
http://www.euroasiapub.org/
http://eurojournals.com/
http://ea-journals.org/index.php
http://ojs.excelingtech.co.uk/
http://www.fareastjournals.com/
http://ficuspublishers.com/Home.php
http://gpublication.com/
http://garj.org/
http://www.paripex.in/
http://globaljournals.us/
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151. Global Openaccess 
152. Global Research Journals 
153. Global Researchers Journals 
154. Global Research Online 
155. Global Research Publishing (GRP) 
156. Global Scientific, Inc. 
157. Global Technocrats & Intellectual’s Association (GTIA) 
158. GlobalOpenJournals.org 
159. GlobalSkope Publishing Society 
160. Green Earth Research Network 
161. Green Global Foundation (GGF) 
162. Greener Journals 
163. Growing Science Publishing Company 
164. Herald International Research Journals 
165. Herbert Open Access Journals 
166. Hikari Ltd. 
167. Horizon Research Publishing 
168. Human and Sciences Publications (HumanPub) 
169. Human Resource Management Academic Research 

Society (HRMARS) 
170. IBIMA Publishing 
171. IJRCM 
172. iMedPub = Internet Medical Publishing 
173. Impact Journals (Tamil Nadu, India) 

http://globalopenaccess.com/
http://www.globalresearchjournals.org/
http://www.grjournals.com/
http://www.globalresearchonline.net/
http://www.grpjournal.org/
http://globalpublication.org/index.html
http://www.gtia.co.in/
http://globalopenjournals.org/index.html
http://globalskope.com/ijesr/index.html
http://www.gejournal.net/index.html
http://www.ggfagro.com/
http://www.gjournals.org/Index.html
http://growingscience.com/index.html
http://heraldjournals.org/index.htm
http://www.hoajonline.com/
http://www.m-hikari.com/
http://www.hrpub.org/
http://www.humanpub.org/
http://hrmars.com/index.php?page=our%20journals%20f
http://hrmars.com/index.php?page=our%20journals%20f
http://www.ibimapublishing.com/
http://ijrcm.org.in/
http://imedpub.com/
http://www.impactjournals.us/index.php
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174. Indian Society for Education and Environment (ISEE) 
175. IndianResearchJournals.Com 
176. Indus Foundation for Education, Research & Social Welfare 
177. Infinity Press 
178. Infonomics Society 
179. Inforesights Publishing 
180. Ingenious Enterprises International (INGENIN) 
181. Innovare Academic Sciences 
182. Innovative Space of Scientific Research (ISSR Journals) 
183. INREWI 
184. Insight Knowledge 
185. Institute for Research and Development India (IRD) 
186. Institute of Advanced Scientific Research 
187. Institute of Doctors Engineers and Scientists (IDES) 
188. Institute of Electronic & Information Technology 
189. Institute of Language and Communication Studies 
190. Institute of Research and Journals (IRAJ) 
191. Institute of Research Engineers and Doctors (IRED) 
192. Institute of Strategic and International Studies 
193. InTech Open Access Publisher – Mirror site 
194. Integrated Publishing Association 
195. Integrated Science Publications 
196. Intellect Journals 
197. Intellectual Archive 

http://www.iseeadyar.org/index.html
http://indianresearchjournals.com/Default.aspx
http://www.indusedu.org/aboutus.html
http://infinitypress.info/publisher/
http://infonomics-society.org/
http://inforesights.com/
http://ingenin.org/
http://innovareacademics.in/
http://www.issr-journals.org/
http://www.inrewi.com/home
http://insightknowledge.co.uk/index.php
http://www.irdindia.in/
http://www.i-asr.com/journals.aspx
http://www.theides.org/
http://www.ieit-web.org/apscj/editorialboard.html
http://www.inlcs.org/
http://iraj.in/index.php
http://www.theired.org/
http://www.isisworld.org/
http://www.intechweb.org/
http://www.intechopen.com/
http://www.ipublishing.co.in/
http://indianscience.in/pubs/journals/
http://www.intellectjournals.org/index.html
http://www.intellectualarchive.com/
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198. Intercontinental Electronic Journals 
199. Interdisciplinary Publications 
200. Intermedcentral 
201. InternationalJournals.co.in 
202. International Academic Journals 
203. International Academy of Business & Economics 
204. International Academy of Science, Engineering and 

Technology(International ASET) 
205. International Academy of Science , Engineering and 

Technology(IASET) 
206. The International Academy, Research and Industry 

Association (IARIA) 
207. International Advances for Research 
208. International Association for Engineering & Technology 
209. International Association for Engineering and Management 

Education (IAEME) 
210. International Association of Computer Science and Information 

Technology (IACSIT Press) 
211. International Association of Journals & Conferences (IAJC) 
212. International Association of Scientific Innovation and 

Research(IASIR) 
213. International Association of Technology Education & Industry 
214. International Center for Business Research 
215. International Centre of Culture Inventory 

http://www.intercontinentalresearchjournals.org/
http://www.idpublications.org/
http://www.intermedcentral.hk/
http://internationaljournals.co.in/
http://www.inacj.com/
http://www.iabe.org/
http://international-aset.com/index.html
http://international-aset.com/index.html
http://www.iaset.us/index.php
http://www.iaset.us/index.php
http://www.iaria.org/
http://www.iaria.org/
http://www.intlafr.com/index.html
http://www.iaetjournals.com/
http://www.iaeme.com/about.asp
http://www.iaeme.com/about.asp
http://www.iacsit.org/
http://www.iacsit.org/
http://www.iajc.org/overview.html
http://iasir.net/index.html
http://iasir.net/index.html
http://iatei.org/
http://icbr.net/
http://www.icoci.org/
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216. International Conference on Computer Science and Engineering 
217. International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) 
218. International Educative Research Foundation And Publisher 
219. International Foundation for Modern Education and Scientific 

Research (INFOMESR) 
220. International Foundation for Research and Development 
221. International House for Academic Scientific Research [Link dead 

as of 2013-01-02] 
222. International Indexed Refereed Research Journal 
223. International Institute for Science, Technology and 

Education(IISTE) 
224. International Institute of Informatics and Systemics 
225. International Institute of Scientific & Industrial Research 
226. International Invention Journals 
227. International Journal Publishers Group 
228. The International Journal Research Publications 
229. International Journals of Engineering & Sciences 
230. International Journals of Multidisciplinary Research Academy 
231. International Journals of Scientific Knowledge (IJSK) 
232. International Journals of Scientific Research (IJSR) 
233. International Network for Applied Sciences and Technology 
234. International Network for Scientific & Industrial Information 
235. International Network for Natural Sciences (INNSPUB) 
236. International Online Knowledge Services Provider (IOKSP) 

http://www.icgst.com/
http://idosi.org/index.htm
http://www.ierfinfo.com/
http://infomesr.org/en/home
http://infomesr.org/en/home
http://www.ifrnd.org/
http://www.ihasr.org/
http://www.ssmrae.com/
http://www.iiste.org/Journals/
http://www.iiste.org/Journals/
http://www.iiis.org/
http://www.iisir.org/
http://internationalinventjournals.org/index.html
http://www.ijpg.org/
http://www.theinternationaljournal.org/ojs/index1.htm
http://www.ijens.org/
http://www.ijmra.us/
http://www.ijsk.org/index.html
http://ijscience.com/default.htm
http://www.inast.org/
http://insii.com/index.php
http://www.innspub.net/
http://www.ioksp.com/index.html
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237. International Organization of Scientific Research (IOSR) 
238. International Recognition Multidisciplinary Research Journals, 

Monthly Publish 
239. International Recognition Research Journals 
240. International Research E-Journals 
241. International Research Journals (Lagos, Nigeria) 
242. International Research Journals (Accra, Ghana) 
243. International Research Organization of Computer Science (IROCS) 
244. International Scholars Journals 
245. International Science Congress Association 
246. International Scientific Academic Corporation 
247. International Scientific Engineering and Research Publications 
248. International Scientific Publications 
249. International Society for Zoological Research (ISZR) 
250. International Society of Universal Research in 

Sciences (EyeSource) 
251. Internet Medical Publishing 
252. Internet Scientific Publications 
253. Interscience Journals 
254. Interscience Open Access Journals 
255. iProbe Group 
256. (IROSSS) International Research Organization of Sciences and 

Social Sciences 
257. ISISnet 

http://iosrjournals.org/index.html
http://lsrj.in/
http://lsrj.in/
http://www.lsrj.in/
http://www.oiirj.org/
http://www.interesjournals.org/
http://resjournals.com/
http://www.irocsjournals.org/irocs/home.php
http://internationalscholarsjournals.org/
http://www.isca.in/
http://isacorporation.org.in/
http://iserp.org/
http://www.scientific-publications.net/
http://iszr.org/Jrs/index.php/index/index
http://www.isurs.org/
http://www.isurs.org/
http://imedpub.com/
http://www.ispub.com/
http://interscience.org.uk/
http://www.interscience.in/
https://www.iprobegrp.com/
http://www.irosss.org/
http://www.isisn.org/
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258. ISPACS (International Scientific Publications and Consulting 
Services) 

259. IRED International Journals 
260. Ivy Union Publishing 
261. JET Publishing 
262. Journal Issues 
263. Journal of Comprehensive Research 
264. JournalsBank 
265. JScholar Journals 
266. JSciMed Central 
267. Jyoti Academic Press 
268. Kaleidoscope Journals 
269. KEJA Publications 
270. Key Research Journals (KRJ) 
271. Kindi Publication 
272. Knowledgebase Publishers 
273. KnowledgesPublisher 
274. Knowledgia Scientific (formerly Knowledgia Review) 
275. KY Publications 
276. Leena& Luna International 
277. Lifescience Global 
278. Literati Scientific and Publishers  (Literati Publishers) 
279. Longbridge Publishing Company 
280. Lorem Journals 

http://ispacs.com/
http://theired.org/organizer.html
http://www.ivyunion.org/
http://www.jetpublishing.org/index.html
http://www.journalissues.org/index.php
http://jupapadoc.startlogic.com/compresearch/
http://www.journalsbank.com/
http://www.jscholaronline.org/list-of-journals.php
http://www.jscimedcentral.com/
http://jyotiacademicpress.com/
http://www.kjournals.org/
http://www.kejapub.com/
http://www.keyresearchjournals.org/
http://www.kindipublication.com/home.html
http://www.knowledgebasepublishers.org/
http://www.knowledgespublisher.com/
http://www.knowledgia.net/
http://www.kypublications.com/
http://www.ajssh.leena-luna.co.jp/
http://www.lifescienceglobal.com/
http://www.literatipublishers.com/index.php
http://www.lbrpublishing.com/
http://loremjournals.com/index.php
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281. Macrothink Institute 
282. MeghanaPubilcations  
283. Management Education & Research Consortium Global (MERC 

Global) 
284. Management Journals 
285. Marsland Press 
286. Mary and Sam Research Academia 
287. Maryland Institute of Research 
288. Maxwell Scientific Organization 
289. MASAUM Network 
290. Medical Science Journals [Link dead as of 2012-11-14] 
291. Mediterranean Center of Social and Educational Research (MCSER) 
292. Medwell Journals 
293. Mehta Press 
294. Merit Research Journals 
295. MNK Publication 
296. Modern Scientific Press 
297. Moksha Publishing House 
298. Muhammadon Centre for Research and Development (MCRD) 
299. Mustang Journals 
300. Narain Publishers Pvt. Ltd (NPPL) 
301. National Social Science Association (NSSA) 
302. Natural Sciences Publishing Corporation 
303. Nauk Publication 

http://www.macrothink.org/
http://meghanapublications.com/index.html
http://www.mercglobal.org/
http://www.managementjournals.org/index.php
http://www.sciencepub.net/
http://www.marynsam.co.uk/
http://miredu.org/
http://maxwellsci.com/jlist.php
http://www.masaumnet.com/
http://medical.sciencejournals.cc/
http://www.mcser.org/
http://www.medwelljournals.com/home.php
http://www.mehtapress.com/
http://meritresearchjournals.org/index.htm
http://www.mnkjournals.com/index.htm
http://modernscientificpress.com/
http://www.mokshaph.com/
http://www.muhammadon.org/index.php
http://mustangjournals.com/index.html
http://www.npplweb.com/
http://www.nssa.us/
http://www.naturalspublishing.com/index.asp
http://www.naukpublication.org/
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304. Net Journals 
305. New Ground Research Journals 
306. New World Sciences Academy 
307. Nexus Academic Publishers (NAP) 
308. NobleResearch Publisher 
309. Noto-are 
310. Novus Scientia Journals 
311. North Atlantic University Union 
312. Nuclei Online 
313. OA Publishing London 
314. Oceanic Journals 
315. OMICS Publishing Group 
316. OneCentral Press 
317. Online Journals Management System (OJMS) 
318. Online Research Journals 
319. Open Access Science Research Publisher (OASRP) 
320. OpenAccessPub 
321. Open Research and Science Library (ORSlib) 
322. Open Research Network 
323. Open Research Society 
324. Open Science 
325. ORIC Publications  
326. Ozean Publications 
327. Pacesetter Online Publishers 

http://www.netjournals.org/
http://www.newgroundresjournals.org/
http://www.newwsa.com/
http://nexusacademicpublishers.com/
http://www.nobleresearch.org/home.aspx
https://www.notoare.com/
http://novusscientia.org/index.php
http://www.naun.org/wseas/cms.action
http://nucleionline.org/
http://oapublishinglondon.com/index.php
http://oceanicjournals.org/
http://www.omicsonline.org/
http://www.onecentralpress.com/
http://onlinejournals.oscij.com/index.php/index/index
http://onlineresearchjournals.org/index.htm
http://openaccessscience.com/
http://openaccesspub.org/index.php
http://www.orslib.org/index.html
http://www.openresearchnetwork.org/
http://www.open-knowledge-society.org/
http://www.openscienceonline.com/
http://www.oricpub.com/
http://ozelacademy.com/
http://pacesetteronlinepublishers.org/
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328. Pak Publishing Group 
329. PBS Journals 
330. Peak Journals 
331. Pelagia Research Library 
332. Pharma Intelligence 
333. Pharma Professional Services 
334. Pharmaceutical Research Foundation 
335. Pharmacognosy Network Worldwide 
336. PharmaInfo 
337. PharmaInterScience Publishers 
338. Photon Foundation 
339. Pinnacle Journal Publication 
340. Praise Worthy Prize 
341. Prime Journals 
342. Priyanka Research Journal Publication 
343. Progressive Science Publications 
344. Prudence Journals 
345. Purple Journals [Link dead as of 2013-10-19] 
346. Quazzy Journals 
347. R & S Publications [Link dead as of 2013-07-04] 
348. Recent Science 
349. RedFame Publishing 
350. Research and Reviews (An International Journals) 
351. Research Online Publishing (RonPub) 

http://www.pakinsight.com/
http://pbsjournals.com/index.php
http://www.peakjournals.org/index.html
http://pelagiaresearchlibrary.com/index.html
http://www.pharmaintelligence.org/index.html
http://www.phaps.com/pubs/
http://pharmresfoundation.com/
http://phcog.net/
http://www.pharmainfo.in/
http://www.pharmainterscience.com/
https://sites.google.com/site/photonfoundationorganization/
http://pjpub.org/
http://www.praiseworthyprize.com/
http://www.primejournal.org/index.html
http://www.prjpublication.com/index.html
http://www.pscipub.com/MWP/
http://www.prudencejournals.org/index.htm
http://www.purplejournals.org/
http://quazzyjournals.org/index.htm
https://sites.google.com/a/randspublications.org/randspublications/home
http://recentscience.org/
http://www.redfame.com/home/
http://www.rroij.com/
http://www.ronpub.com/
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352. Research Publish Journals 
353. Research Publisher 
354. Research WebPub 
355. RG Education Society (RG Journals of Scientific Research) 
356. Rising Vision (RV) 
357. Ross Science Publishers 
358. RS Publication 
359. Sacha International Academic Journals 
360. Sai Om Publications 
361. SAMANM Group of Research Publications (SGRP) 
362. SAVAP International 
363. Savvy Science Publisher 
364. Scholar Journals [Link dead as of 2013-04-20] 
365. Scholar People 
366. Scholar Science Journals 
367. Scholarlink Resource Centre Limited 
368. Scholarly and Academic Research Journals (SARJ) 
369. Scholarly Journals 
370. Scholars Research Library 
371. Scholars Academic and Scientific Publishers (SAS Publishers) 
372. ScholarsHub.net 
373. Scholink 
374. Sci Edit Publications 
375. SciDoc Publishers 

http://www.researchpublish.com/
http://researchpub.org/index.html
http://www.researchwebpub.org/
http://www.rgsociety.org/
http://www.risingvision.org/index.html
http://rossscience.org/index.php
http://rspublication.com/
http://www.sachajournals.com/index.php
http://www.saiompublications.com/
http://www.samanmjournals.org/
http://www.journals.savap.org.pk/
http://savvysciencepublisher.com/
http://www.scholarjournals.org/
http://scholarpeople.org/
http://www.ssjournals.com/
http://scholarlinkresearch.org/
http://www.sarjournals.org/index.html
http://scholarly-journals.com/index.htm
http://scholarsresearchlibrary.com/
http://saspublisher.com/
http://www.scholarshub.net/
http://www.scholink.org/Home.html
http://sci-edit.net/edit/
http://scidoc.org/index.php
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376. Sciedu Press 
377. Science & Knowledge Publishing Corporation Limited 
378. Science Academy Publisher 
379. Science Alert 
380. Science and Education Centre of North America 
381. Science and Education Publishing 
382. Science and Engineering Publishing Company 
383. The Science and Information Organization (SAI) 
384. Science and Technology Publishing 
385. Science Education Foundation 
386. Science Instinct Publications 
387. Science Journal Publication (SJP) 
388. Science Park Journals 
389. Science Publications 
390. Science Publishing Group 
391. Science Publishing Corporation 
392. Science Record Journals 
393. Science Target 
394. Science Web Publishing 
395. ScienceDomain International 

396. ScienceHuβ 
397. Scienpress Ltd. 
398. Scientific & Academic Publishing 
399. Scientific and Academic Publication 

http://sciedu.ca/web/
http://scik.org/
http://www.sciacademypublisher.com/
http://scialert.net/index.php
http://www.todayscience.org/
http://www.sciepub.com/portal/Home
http://www.seipub.org/
http://thesai.org/
http://www.scitecpub.com/
http://www.ejournalnet.com/
http://www.sciipub.com/
http://www.sjpub.org/
http://scienceparkjournals.com/
http://www.thescipub.com/
http://www.sciencepublishinggroup.com/home/index.aspx
http://www.sciencepubco.com/
http://www.sciencerecord.com/
http://www.sciencetarget.com/
http://www.sciencewebpublishing.net/
http://www.sciencedomain.org/
http://www.scihub.org/index.html
http://www.scienpress.com/Default.asp
http://www.sapub.org/journal/index.aspx
http://www.sapublications.com/
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400. Scientific Advances Publishers 
401. Scientific Journals 
402. Scientific Journals International 
403. Scientific Online Publishing 
404. Scientific Perspectives Publishing (Scipers) 
405. Scientific Research Publishing (SCIRP) 
406. Scientific Viewers 
407. Scigmoid 
408. Sciknow 
409. SciTechnol 
410. ScottishGroup Education and Testing Services 
411. Scribes Guild 
412. Segment Journals 
413. SETScholars 
414. Seventh Sense Research Group Journals 
415. Signpost e Journals 
416. Silicon Valley Publishers 
417. SPIRI The Global Research 
418. SJournals 
419. Sky Journals 
420. SmartPub (International Academy of Energy, Minerals and 

Materials) 
421. Society for Science and Nature 
422. Society of Business Research 

http://scientificadvancespublishers.com/
http://www.scientific-journals.co.uk/
http://www.scientificjournals.org/
http://www.scipublish.com/
http://waprogramming.com/index.php
http://www.scirp.org/
http://www.scientificviewers.com/
http://www.scigmoid.com/index.php
http://www.sciknow.org/
http://scitechnol.com/
http://scottishjournal.co.uk/
http://www.scribesguildjournals.org/journals.html
http://www.segmentjournals.com/
http://www.setscholars.org/
http://www.internationaljournalssrg.org/index.html
http://www.journals.academicpursuits.us/
http://www.svpublishers.co.uk/
http://www.spiri.org/
http://www.sjournals.com/
http://skyjournals.org/index.html
http://smatpub.com/Journals.php
http://scienceandnature.org/index.php
https://www.sbrconferences.com/Home.html
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423. Society of Engineering Science and Technology (SEST India) 
424. Sphinx Knowledge House 
425. Spring Journals 
426. South Asian Academic Research Journals 
427. Southern Cross Publishing Group 
428. The Standard International Journals 
429. Standard Research Journals 
430. STM Journals 
431. Stringer Open 
432. Suryansh Publications 
433. Swiss Journals 
434. Symbiosis (Symbiosis Online Publishing) 
435. Synergy Publishers 
436. T&S Journal PUblications 
437. Technical Journals Online 
438. Technopark Publications 
439. Textroad Journals 
440. Thavan E ACT International Journals 
441. TI Journals 
442. Time Journals 
443. Tomas Publishing 
444. Topclass Global Journals 
445. Trade Science, Inc 
446. Trans Stellar (Transstellar) 

http://www.sestindia.org/
http://sphinxsai.com/
http://www.springjournals.net/
http://www.saarj.com/index.html
http://www.sciencej.com/submit.html
http://www.thesij.com/
http://standresjournals.org/index.html
http://stmjournals.com/index.html
http://www.stringeropen.com/
http://scholarlyoa.com/publishers/www.suryanshpublications.inf
http://www.swissjournals.org/
http://symbiosisonlinepublishing.com/index.php
http://www.synergypublishers.com/
http://tands-journal-publications.com/
http://www.technicaljournalsonline.com/index.html
http://technoparkpublications.com/
http://www.textroad.com/
http://www.thavan.org/
http://waprogramming.com/
http://www.timejournals.org/
http://tomaspubs.com/
http://www.topclassglobaljournals.org/
http://www.tsijournals.com/
http://www.tjprc.org/index.php
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447. Transaction Series on Engineering Sciences and Technologies 
448. Transnational Research Journals (formerly Universal Research 

Journals) 
449. TSPublications [Link dead as of 2013-08-23] 
450. U.S. Science Press 
451. Unique Research Journals 
452. Universal Association of Computer and Electronics 

Engineers(UACEE) 
453. Universal Association of Mechanical and Aeronautical 

Engineers(UAMAE) 
454. Universal Research Publications 
455. Valleys International 
456. VBRI Press 
457. Whites Science Journals 
458. Victorquest Publications 
459. Watch Plus 
460. We-Together to Save Yourself Society 
461. Wilolud Journals 
462. Wireilla Scientific Publications 
463. World Academic Journal of Business & Applied Sciences (WAJBAS 

Publishing) [Publisher] 
464. World Academic Publishing 
465. World Academic Union 
466. World Academy of Research and Publication 

http://www.tsest.org/
http://universalresearchjournals.org/
https://sites.google.com/a/tspublications.org/tspublications/home
http://usspress.com/
http://www.uniqueresearchjournals.org/index.htm
http://uacee.org/
http://uacee.org/
http://uamae.org/
http://uamae.org/
http://urpjournals.com/contactus.php
http://valleys.co.in/
http://www.vbripress.com/aboutus.aspx
http://whitesscience.com/Default.aspx
http://victorquestpub.com/
http://www.watchpub.org/index.htm
http://www.sospublication.co.in/index.php
http://www.wiloludjournal.com/page.php?3
http://wireilla.com/
http://wajbas.webs.com/
http://www.academicpub.org/
http://www.worldacademicunion.com/default.html
http://www.warponline.org/
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467. World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET) 
468. World Business Institute Also here: http://www.wassco.org/ 
469. World Journal of Publisher (WJP) 
470. World Open Access Journals 
471. World Scholars 
472. World Science Publisher 
473. World Science Research Journals (WSR Journals) 
474. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) 
475. World Standard Organization 
476. Wudpecker Research Journals 
477. Wyno Academic Journals 
 
List 2: Questionable Standalone Journals 
This year’s list contains 303 titles; last year’s had 126. 
1. Academic Exchange Quarterly 
2. Academicus International Scientific Journal 
3. Academy of Contemporary Research Journal (AOCRJ) 
4. Acta  de GerenciaCiencia (CAGENA) 
5. Advances in Forestry Letter 
6. Al Ameen Journal of Medical Sciences (AJMS) 
7. American Journal of Advanced Drug Delivery 
8. American Journal of Advances in Medical Science (ARNACA) 
9. American Journal of Engineering Research 
10. American Journal of Pharmacy and Health Research (AJPHR) 

http://www.waset.org/publications.php
http://www.wbiworld.org/
http://www.wassco.org/
http://www.wjp.co.in/
http://www.woaj.org/
http://wscholars.com/
http://www.worldsciencepublisher.org/index.php
http://www.wsrjournals.org/
http://www.wseas.org/
http://standard.org/
http://www.wudpeckerresearchjournals.org/
http://www.wynoacademicjournals.org/index.html
http://www.rapidintellect.com/AEQweb/
http://www.academicus.edu.al/
http://aocrj.org/
http://www.cagena.com/
http://www.afl-journal.org/index.aspx
http://ajms.alameenmedical.org/
http://www.ajadd.co.uk/
http://www.arnaca.com/
http://www.ajer.us/index.html
http://www.ajphr.com/
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11. American Journal of PharmTech Research (AJPTR) 
12. American Journal of Phytomedicine and Clinical Therapeutics 
13. American Journal of Social issues and Humanities  
14. American Research Journal 
15. Anglisticum: International Journal of Literature, Linguistics & 

Interdisciplinary Studies 
16. Archives Des Sciences Journal 
17. Archives of Pharmacy Practice 
18. ARNACA American Journal of Advances in Medical Science 
19. Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences 
20. Asian Journal of Health and Medical Sciences 
21. Asian Journal of Humanities and Social Sciences 
22. Asian Journal of Business and Management Sciences (AJBMS) 
23. Asian Journal of Pharmaceutical and Health Sciences 
24. Asian Journal of Pharmacy and Life Science 
25. Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health 

Care (AJPRHC) 
26. Australasian Journal of Herpetology 
27. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 
28. Australian Journal of Business and Management Research (AJBMR) 
29. Ayupharm: International Journal of Ayurveda and Allied Sciences 
30. The Bioscan 
31. Bioresearch Bulletin 
32. Bioscience Discovery 

http://www.ajptr.com/
http://www.ajpct.org/
http://www.ajsih.in/index.php/ajsih/index
http://www.abrj.org/
http://www.anglisticum.mk/index.php
http://www.sciencesarchive.com/
http://www.archivepp.com/
http://arnaca.com/
http://www.jbiopharm.com/index.php/ajbp
http://www.ajhms.org/
http://ajhss.org/
http://www.ajbms.org/index.php
http://ajphs.com/
http://www.ajpls.com/index.html
http://jprhc.in/index.php
http://jprhc.in/index.php
http://www.smuggled.com/AJHFP1.htm
http://www.ajbasweb.com/
http://www.ajbmr.com/index.php
http://www.ayurpharm.com/
http://www.thebioscan.in/index.htm
http://bioresonline.org/
http://biosciencediscovery.com/index.html#gsc.tab=0


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มก. ปีการศึกษา 2558 
136 

33. Biosciences, Biotechnology Research Asia (BBRA) 
34. British Biomedical Bulletin 
35. British Journal of Economics, Finance and Management Sciences 
36. British Journal of Science 
37. Bulletin of Mathematical Sciences & Applications 
38. Bulletin of Pharmaceutical Research 
39. Bulletin of Society for Mathematical Services and Standards 
40. Calodema 
41. Canadian Chemical Transactions 
42. Case Studies Journals 
43. Chemical Science Transactions 
44. Computer Science Chronicle 
45. Computer Science Journal 
46. The Criterion: An International Journal in English 
47. Current Biotica 
48. Current Discovery 
49. Current Trends in Technology and Sciences (CTTS) 
50. Direct Research Journals 
51. E-Library Science Research Journal 
52. ExcelingTech Publishing Company, Ltd. 
53. Elixir International Journal (formerly Elixir Online  Journal) 
54. FOREX Technical Journal Library 
55. Frontiers in Aerospace Engineering 
56. Galaxy: International Multidisciplinary Research Journal 

http://www.biotech-asia.org/
http://bbbulletin.org/
http://www.ajournal.co.uk/BJEFM.htm
http://www.ajournal.co.uk/index.htm
http://www.bmsa.us/index.php
http://journal.appconnect.in/
http://www.jsomass.com/index.php
http://www.calodema.com/
http://canchemtrans.ca/
http://www.casestudiesjournal.com/
http://www.e-journals.in/
http://www.cschronicle.org/
http://comsj.org/
http://www.the-criterion.com/
http://www.currentbiotica.com/
http://www.ijcdi.com/
http://www.ctts.in/
http://directresearchjournals.org/index.html
http://lsrj.in/Default1.aspx
http://ojs.excelingtech.co.uk/
http://www.elixirpublishers.com/
http://www.elixirjournal.org/
http://www.forexjournal.co.in/Index.aspx
http://www.fae-journal.org/index.aspx
http://www.galaxyimrj.com/
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57. Global Journal of Management Science and Technology 
58. Global Journal of Medicine and Public Health 
59. Golden Research Thoughts 
60. Indian Journal of Applied-Basic Medical Sciences 
61. Indian Journal of Pharmaceutical and Biological Research (IJPBR) 
62. Indian Journal of Research Anvikshiki 
63. Indian Journal of Research in Pharmacy and Biotechnology (IJRPB) 
64. Indian Journal of Scientific Research (IJSR) 
65. Indian Streams Research Journal 
66. Indo American Journal of Pharmaceutical Research 
67. Indo-Global Journal of Pharmaceutical Sciences 
68. Innovations in Pharmaceuticals and Pharmacotherapy (IPP) 
69. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 
70. Interdisciplinary Journal of Research in Business (IDJRB) 
71. International Ayurvedic Medical Journal (IAMJ) 
72. The International Asian Research Journal (TIARJ) 
73. International Design Journal 
74. The International Interdisciplinary Journal of Education (IIJE) 
75. International Journal of Advanced Engineering Applications 
76. International Journal of Advanced Research 
77. International Journal of Advanced Research in Computer and 

Communication Engineering (IJARCCE) 
78. International Journal of Advanced Research in Computer Science 

and Electronics Engineering (IJARCSEE) 

http://gjmst.com/index.htm
http://www.gjmedph.org/
http://www.aygrt.isrj.net/
http://www.themedicalacademy.in/
http://ijpbr.in/
http://www.anvikshikijournal.com/
http://www.ijrpb.com/
http://www.ijsr.in/index.php
http://www.isrj.net/Default.aspx
http://www.iajpr.com/
http://iglobaljournal.com/
http://www.innpharmacotherapy.com/Default.aspx
http://ijcrb.webs.com/
http://www.idjrb.com/index.php
http://www.iamj.in/
http://www.tiarj.com/
http://www.journal.faa-design.com/index.htm
http://iijoe.org/
http://fragrancejournals.com/
http://www.journalijar.com/index.php
http://www.ijarcce.com/
http://www.ijarcce.com/
http://ijarcsee.org/index.php/IJARCSEE
http://ijarcsee.org/index.php/IJARCSEE
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79. International Journal of Advanced Research in Computer Science 
and Software Engineering (IJARCSSE) 

80. International Journal of Advanced Research in Computer Science 
& Technology (IJARCST) 

81. International Journal of Advanced Research in Electrical, 
Electronics and Instrumentation Engineering (IJAREEIE) 

82. International Journal of Advanced Technology and Engineering 
Research (IJATER) 

83. International Journal of Advancements in Mechanical and 
Aeronautical Engineering 

84. International Journal of Advancements in Research & 
Technology(IJOART) 

85. International Journal of Advances in Engineering & 
Technology(IJAET) 

86. International Journal of Advances in Power Systems (IJAPS) 
87. International Journal of Agriculture and Crop Sciences (IJACS) 
88. International Journal of Agricultural Management & Development 
89. International Journal of Agronomy & Plant Production 
90. International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical 

Technology (IJABPT) 
91. International Journal of Applied Linguistics & English Literature 
92. International Journal of Applied Research & Studies (iJARS) 
93. International Journal of Applied Research & Studies (iJARS) 

http://www.ijarcsse.com/
http://www.ijarcsse.com/
http://www.ijarcst.com/index.html
http://www.ijarcst.com/index.html
http://www.ijareeie.com/
http://www.ijareeie.com/
http://www.ijater.com/
http://www.ijater.com/
http://www.ijamae.uamae.org/editorial_board.html
http://www.ijamae.uamae.org/editorial_board.html
http://www.ijoart.org/
http://www.ijoart.org/
http://www.ijaet.org/
http://www.ijaet.org/
http://www.ijaps.org/Index/
http://ijagcs.com/
http://www.ijamad.com/
http://www.ijappjournal.com/
http://www.ijabpt.com/index.html
http://www.ijabpt.com/index.html
http://www.ijalel.org/Default.aspx
http://www.ijars.in/
http://www.ijars.in/
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94. International Journal of Applied Sciences and 
Biotechnology(IJASBT) 

95. International Journal of Artificial Intelligence and Mechatronics 
96. International Journal of Ayurveda and Pharma Research 
97. International Journal of Bio (IJOBIO) 
98. International Journal of Biomedical Science 
99. International Journal of Business and Commerce 
100. International Journal of Bussiness and Management Invention 
101. International Journal of Business and Social Research 
102. International Journal of Chemical and Pharmaceutical 

Sciences(IJCPS) 
103. International Journal of Communication Networks and 

Information Security (IJCNIS) 
104. International Journal of Computational Engineering Research 
105. International Journal of Computer & Electronics Research (IJCER) 
106. International Journal of Computer and Information 

Technology(IJCIT) 
107. International Journal of Computer Applications 
108. International Journal of Computer Application and Engineering 

Technology (IJCAET) 
109. International Journal of Computer Applications in Engineering 

Sciences (IJCAES) 
110. International Journal of Computer Science and Business 

Informatics 

http://ijasbt.org/
http://ijasbt.org/
http://www.ijaim.org/
http://ijapr.in/
http://www.ijobio.com/
http://www.ijbs.org/HomePage.aspx
http://www.ijbcnet.com/
http://www.ijbmi.org/index.html
http://www.ijbsr.org/
http://www.ijcps.com/
http://www.ijcps.com/
http://www.ijcnis.org/
http://www.ijcnis.org/
http://www.ijceronline.com/editorial-board.html
http://ijcer.org/
http://www.ijcit.com/
http://www.ijcit.com/
http://www.ijcaonline.org/
http://www.ijcaet.net/
http://www.ijcaet.net/
http://www.caesjournals.org/
http://www.caesjournals.org/
http://www.ijcsbi.org/index.php/ijcsbi
http://www.ijcsbi.org/index.php/ijcsbi
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111. International Journal of Computer Science and Information 
Security 

112. International Journal of Computer Science and Network (IJCSN) 
113. International Journal of Computer Science and Network 

Security(IJCSNS) 
114. International Journal of Computer Science Engineering (IJCSE) 
115. International Journal of Computer Science Issues 
116. International Journal of Current Microbiology and Applied 

Sciences 
117. International Journal of Current Research 
118. International Journal of Current Research and Academic 

Review(IJCRAR) 
119. International Journal of Current Research and Review 
120. International Journal of Current Science 
121. International Journal of Development and Sustainability (IJDS) 
122. International Journal of Development Research 
123. International Journal of Drug Development and Research (IJDDR) 
124. International Journal of E-Computer Science Evolution 
125. International Journal of Economics and Research 
126. The International Journal of Educational and Psychological 

Assessment 
127. International Journal of Electrochemical Science 
128. International Journal of Electronics and Computer 

Research (IJECR) 

https://sites.google.com/site/ijcsis/
https://sites.google.com/site/ijcsis/
http://ijcsn.org/
http://ijcsns.org/
http://ijcsns.org/
http://www.ijcse.net/index.php
http://ijcsi.org/index.php
http://www.ijcmas.com/
http://www.ijcmas.com/
http://www.journalcra.com/
http://www.ijcrar.com/
http://www.ijcrar.com/
http://www.ijcrr.com/current_issue.html
http://currentsciencejournal.info/index.html
http://isdsnet.com/ijds/
http://www.journalijdr.com/
http://www.ijddr.in/
http://www.ijecse.com/
http://www.ijeronline.com/
https://sites.google.com/site/tijepa2012/home
https://sites.google.com/site/tijepa2012/home
http://www.electrochemsci.org/
http://www.ijecr.com/
http://www.ijecr.com/
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129. International Journal of Electronics Communication and 
Computer Engineering 

130. International Journal of Electronics Communication and 
Computer Technology (IJECCT) 

131. International Journal of Emerging Sciences (IJES) 
132. International Journal of Emerging Technology and Advanced 

Engineering 
133. International Journal of Energy & Technology 
134. International Journal of Engineering and Advanced 

Technology(IJEAT) 
135. International Journal of Engineering and Applied Sciences 
136. International Journal of Engineering and Computer Science (IJECS) 
137. International Journal of Engineering and Innovative 

Technology(IJEIT) 
138. International Journal of Engineering and Management 

Research(IJEMR) 
139. The IJES: The International Journal of Engineering and Science 
140. International Journal of Engineering and Science Invention (IJESI) 
141. International Journal of Engineering Inventions 
142. International Journal of Engineering Research 
143. International Journal of Engineering Research and Applications 
144. International Journal of Engineering Research and 

Development(IJERD) 

http://www.ijecce.org/
http://www.ijecce.org/
http://www.ijecct.org/index.htm
http://www.ijecct.org/index.htm
http://ijes.info/index.html
http://www.ijetae.com/index.html
http://www.ijetae.com/index.html
http://www.journal-enertech.eu/
http://www.ijeat.org/
http://www.ijeat.org/
http://eaas-journal.org/
http://www.ijecs.in/
http://ijeit.com/index.php
http://ijeit.com/index.php
http://www.ijemr.net/
http://www.ijemr.net/
http://www.theijes.com/
http://www.ijesi.org/index.html
http://www.ijeijournal.com/index.html
http://www.ijer.in/ijer/
http://www.ijera.com/index.html
http://www.ijerd.com/
http://www.ijerd.com/


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มก. ปีการศึกษา 2558 
142 

145. International Journal of Engineering Research and Science & 
Technology (IJERST) 

146. International Journal of Engineering Science & Advanced 
Technology 

147. International Journal of Engineering Science and Innovative 
Technology (IJESIT) 

148. International Journal of Engineering, Science and Technology 
149. International Journal of Engineering Sciences & Research 

Technology (IJESRT) 
150. International Journal of English and Education 
151. International Journal of English Language & Translation Studies (IJ-

ELTS) 
152. International Journal of Farming and Allied Sciences 
153. International Journal of Fundamental & Applied Sciences 
154. International Journal of Governance 
155. International Journal of Health Research 
156. International Journal of Health Sciences and Research 
157. International Journal of Humanities and Social Science 

Invention (IJHSSI) 
158. International Journal of Humanities, Engineering and 

Pharmaceutical Sciences 
159. International Journal of Information and Communication Research 
160. International Journal of Information and Communication 

Technology Research 

http://www.ijerst.com/index.php
http://www.ijerst.com/index.php
http://ijesat.org/
http://ijesat.org/
http://www.ijesit.com/
http://www.ijesit.com/
http://www.ijest-ng.com/
http://www.ijesrt.com/index.html
http://www.ijesrt.com/index.html
http://ijee.org/
http://eltsjournal.org/
http://ijfas.com/
http://www.bma.org.in/IJFAS.aspx
http://www.ijgovernance.com/
http://www.ijhr.org/
http://www.ijhsr.org/
http://www.ijhssi.org/
http://www.ijhssi.org/
http://ijheps.org/
http://ijheps.org/
http://www.ijicr.com/
http://esjournals.org/index.php
http://esjournals.org/index.php
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161. International Journal of Information Technology & Business 
Management 

162. International Journal of Information Technology & Computer 
Science (IJITCS) 

163. International Journal of Innovative Ideas 
164. International Journal of Innovative Research and Development 
165. International Journal of Innovative Research and Studies 
166. International Journal of Innovative Technology and Exploring 

Engineering (IJITEE) 
167. International Journal of Inventions in Pharmaceutical 

Sciences(IJIPS) 
168. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics 

World 
169. International Journal of Latest Research in Engineering and 

Computing (IJLREC) 
170. International Journal of Life science and Pharma Research 
171. International Journal of Life Sciences Biotechnology and Pharma 

Research (IJLBPR) 
172. The International Journal of Management 
173. International Journal of Management and Business Studies (IJMBS) 
174. International Journal of Management, Economics and Social 

Sciences (IJMESS) 
175. International Journal of Management Research and Business 

Strategy (IJMRBS) 

http://www.jitbm.com/
http://www.jitbm.com/
http://ijitcs.com/
http://ijitcs.com/
http://www.publishtopublic.com/
http://www.ijird.com/
http://www.ijirs.com/
http://www.ijitee.org/
http://www.ijitee.org/
http://www.ijips.net/
http://www.ijips.net/
http://www.ijllalw.org/
http://www.ijllalw.org/
http://www.ijlrec.com/
http://www.ijlrec.com/
http://www.ijlpr.com/
http://www.ijlbpr.com/index.php
http://www.ijlbpr.com/index.php
http://www.theijm.com/
http://ijmbs.com/
http://www.ijmess.com/index.php
http://www.ijmess.com/index.php
http://www.ijmrbs.com/
http://www.ijmrbs.com/
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176. International Journal of Management Sciences and Business 
Research (IJMSBR) 

177. International Journal of Mathematical Research & Science 
178. International Journal of Mathematics and Soft Computing (IJMSC) 
179. International Journal of Medical Science and Public 

Health (IJMSPH) 
180. International Journal of Medical Sciences and Health 

Care (IJMSHC) 
181. International Journal of Medical Research & Health 

Sciences(IJMRHS) 
182. International Journal of Medicine and Biomedical Research 
183. International Journal of Medicine and Biosciences 
184. International Journal of Medicobiologial Research 
185. International Journal of Modern Engineering Research (IJMER) 
186. International Journal of Novel Drug  Delivery Technology 
187. International Journal of Pharma and Bio Sciences (IJPBS) 
188. International Journal of Pharmaceutical & Research Science (IJPRS 

Journal) 
189. International Journal of Pharmaceutical and Biomedical Research 
190. International Journal of Pharmaceutical and 

Phytopharmacological Research (eIJPPR) 
191. International Journal of Pharmaceutical Research and 

Development(IJPRD) 
192. International Journal of Pharmaceutical Science Invention (IJPSI) 

http://www.ijmsbr.com/
http://www.ijmsbr.com/
http://www.ijmrs.org/
http://www.ijmsc.com/index.php/ijmsc/index
http://www.ijmsph.com/
http://www.ijmsph.com/
http://www.ijmshc.com/
http://www.ijmshc.com/
http://ijmrhs.com/
http://ijmrhs.com/
http://ijmbr.com/index.php
http://www.ijmbonline.com/
http://www.ijmedres.com/
http://www.ijmer.com/
http://www.scopemed.org/?jid=15
http://www.ijpbs.net/index.html
http://www.ijprsjournal.com/index.html
http://www.pharmscidirect.com/
http://www.eijppr.com/
http://www.eijppr.com/
http://www.ijprd.com/
http://www.ijprd.com/
http://www.ijpsi.org/
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193. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug 
Research 

194. International Journal of Pharmaceutical Sciences and 
Research(IJPSR) 

195. International Journal of Pharmacy 
196. International Journal of Pharmacy and Technology (IJPT) 
197. International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences 
198. International Journal of Power Electronics Engineering 
199. International Journal of Recent Scientific Research 
200. International Journal of Recent Technology and 

Engineering (IJRTE) 
201. International Journal of Recent Trends in Electrical & Electronics 

Engineering (IJRTE) 
202. International Journal of Research and Innovation in Computer 

Engineering (IJRICE) 
203. International Journal of Research Development (IJORD) 
204. International Journal of Research in Aeronautical and Mechanical 

Engineering (IJRAME) 
205. International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy 
206. International Journal of Research in Computer Science 
207. International Journal of Research in Computer Technology 
208. International Journal of Research in Engineering and Advanced 

Technology (IJREAT) 

http://www.ijpsdr.com/index.htm
http://www.ijpsdr.com/index.htm
http://www.ijpsr.com/index.html
http://www.ijpsr.com/index.html
http://www.pharmascholars.com/
http://www.ijptonline.com/
http://www.ijpaes.com/
http://www.ijpee.com/index.php/ijpee
http://www.recentscientific.com/
http://www.ijrte.org/
http://www.ijrte.org/
http://scholarlyoa.com/individual-journals/International%20Journal%20of%20Recent%20trends%20in%20Electrical%20&%20Electronics%20Engineering%20(IJRTE)
http://scholarlyoa.com/individual-journals/International%20Journal%20of%20Recent%20trends%20in%20Electrical%20&%20Electronics%20Engineering%20(IJRTE)
http://www.ijrice.com/
http://www.ijrice.com/
http://forefrontcorpo.wix.com/ijord
http://www.ijrame.com/
http://www.ijrame.com/
http://www.ijrap.net/
http://www.ijorcs.org/
http://www.opusinfo.in/ijrct/index.php/ijrct/information/readers
http://www.ijreat.org/
http://www.ijreat.org/
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209. International Journal of Research in Engineering and 
Technology(IJRET) 

210. International Journal of Research in Medical and Dental Sciences 
211. International Journal of Reviews in Computing 
212. International Journal of Science and Advanced Technology (IJSAT) 
213. International Journal of Science and Technology 
214. International Journal of Science Commerce and 

Humanities (IJSCH) 
215. International Journal of Science Innovations and Discoveries 
216. International Journal of Sciences (IJSciences) 
217. International Journal of Scientific & Technology Research 
218. International Journal of Scientific and Engineering Research (IJSER) 
219. International Journal of Scientific and Research 

Publications (IJSRP) 
220. International Journal of Scientific Engineering and Technology 
221. International Journal of Scientific Research and Application (IJSRA 

Publishing) 
222. International Journal of Scientific Research in Education 
223. The International Journal of Social Sciences (TIJOSS) 
224. International Journal of Soft Computing and Engineering 
225. International Journal of Sport Studies (IJSS) 
226. International Journal of Technical Research and 

Applications (IJTRA) 

http://ijret.org/
http://ijret.org/
https://edas.info/web/ijrmds/index.html
http://www.ijric.org/index.php
http://www.ijsat.com/
http://ejournalofsciences.org/
http://www.ijsch.com/journaluk/Publisher-69
http://www.ijsch.com/journaluk/Publisher-69
http://www.ijsidonline.info/
http://www.ijsciences.com/
http://www.ijstr.org/
http://www.ijser.org/
http://www.ijsrp.org/
http://www.ijsrp.org/
http://ijset.com/ijset/
http://ijsra.com/
http://www.ijsre.com/
http://www.tijoss.com/index.html
http://www.ijsce.org/
http://ijssjournal.com/
http://www.ijtra.com/index.php
http://www.ijtra.com/index.php
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227. International Journal of Trends in Economics Management and 
Technology (IJTEMT) 

228. International Journal of Universal Pharmacy and Bio 
Sciences(IJUPBS) 

229. International Journal on Recent and Innovation Trends in 
Computing and Communication (IJRITCC) 

230. International Refereed Journal of Engineering and Science (IRJES) 
231. International Research Journal of Applied and Basic 

Sciences(IRJABS) 
232. International Research Journal of Applied Finance 
233. International Research Journal of Pharmaceutical and Applied 

Sciences (IRJPAS) 
234. International Researchers 
235. Journal der PharmazieForschung (RAPSR) 
236. Journal of Advances in Internal Medicine 
237. Journal of American Physicians and Surgeons (JPANDS) 
238. Journal of Animal and Plant Sciences (Nairobi, Kenya) 
239. Journal of Applied Pharmacy 
240. Journal of Applied Pharmaceutical Science 
241. Journal of Basic and Clinical Pharmacy [Link dead as of 2013-05-

06] 
242. Journal of Behavioral Sciences in Asia 
243. Journal of Bio Innovation 
244. Journal of Business Management and Applied Economics 

http://www.ijtemt.org/
http://www.ijtemt.org/
http://www.ijupbs.com/Home.aspx
http://www.ijupbs.com/Home.aspx
http://ijritcc.org/
http://ijritcc.org/
http://www.irjes.com/
http://www.irjabs.com/en/
http://www.irjabs.com/en/
https://irjaf.com/
http://www.irjpas.com/
http://www.irjpas.com/
http://iresearcher.org/index.html
http://www.rapsr.com/
http://www.aimjournal.org/index.php
http://www.jpands.org/
http://www.m.elewa.org/JAPS/
http://japharmacy.com/master/Default.aspx
http://www.japsonline.com/index.php
http://jbclinpharm.com/default.aspx
http://www.joursa.com/
http://www.jbino.com/index.htm
http://jbmae.scientificpapers.org/
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245. Journal of Business Research (İşletmeAraştırmalarıDergisi)0 
246. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences 
247. Journal of Computing 
248. Journal of Coastal Life Medicine 
249. Journal of Cosmology 
250. Journal of Current Pharma Research 
251. Journal of Emerging Trends in Computing and Information 

Sciences 
252. Journal of ELT and Applied Linguistics (JELTAL) 
253. Journal of Environmental Hydrology 
254. Journal of Global Research in Computer Science (JGRCS) 
255. Journal of International Academic Research for 

Multidisciplinary(JIARM) 
256. Journal of International Management Studies 
257. Journal of Knowledge Management, Economics and Information 

Technology 
258. Journal of Medical Research and Practice (JMRP) 
259. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences (JPBMS) 
260. Journal of Science Editing 
261. Journal of Scientific Theory and Methods 
262. Kashmir Economic Review 
263. The Macrotheme Review 
264. Mathematical and Computational Applications (MCA) 
265. Modern Behavioral Science 

http://isarder.org/eng/
http://jchps.com/
http://www.journalofcomputing.org/
http://jclmm.com/
http://journalofcosmology.com/
http://www.cpronline.in/
http://cisjournal.org/
http://cisjournal.org/
http://www.jeltal.com/
http://www.hydroweb.com/journal-hydrology.html
http://www.jgrcs.info/index.php/jgrcs
http://www.jiarm.com/home.html
http://www.jiarm.com/home.html
http://www.jimsjournal.org/index.html
http://www.scientificpapers.org/
http://www.scientificpapers.org/
http://jmrp.info/index.php/jmrp
http://www.jpbms.info/
http://journalofscienceediting.org/
http://journalofscientifictheoryandmethods.com/
http://ker.ajku.edu.pk/
http://macrotheme.com/home
http://mcajournal.cbu.edu.tr/
http://pwriters.com/index.php/mbs/index
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266. The Modern Journal of Applied Linguistics (MJAL) 
267. National Journal of Basic Medical Sciences 
268. National Journal of Medical and Dental Research 
269. Oriental Journal of Computer Science and Technology 
270. People’s Journal of Scientific Research 
271. The Pharma Research (Journal) 
272. Pharmacologia 
273. PharmacologyOnline (PhOL) 
274. PHARMANEST: An International Journal of Advances in 

Pharmaceutical Sciences 
275. Plant Digest 
276. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper 
277. Research Directions: International Multidisciplinary Research 

Journal (Research Directions Journal 
278. Research in Biotechnology 
279. Research Inventy: International Journal of Engineering and Science 
280. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical 

Sciences (RJPBCS) 
281. Researchers World – Journal of Arts Science & Commerce 
282. Review of Research 
283. Reviews of Progress 
284. Romanian Biotechnological Letters 
285. Science International 
286. Science Park 

http://www.mjal.org/index.htm
http://njbms.com/
http://njmdr.org/
http://www.computerscijournal.org/
http://www.pjsr.org/Home.html
http://www.thepharmaresearch.info/
http://pharmacologia.co.uk/
http://pharmacologyonline.silae.it/front
http://www.pharmanest.net/
http://www.pharmanest.net/
http://plantdigest.co.uk/index.php
http://behaviorsciences.com/
http://researchdirection.org/Default.aspx
http://www.researchinbiotechnology.com/home
http://www.researchinventy.com/index.html
http://www.rjpbcs.com/index.html
http://www.rjpbcs.com/index.html
http://www.researchersworld.com/index.html
http://www.ror.isrj.net/
http://reviewsofprogress.org/
http://ebooks.unibuc.ro/biologie/RBL/index.html
http://www.scienceinternational.com/
http://www.scienceparks.in/Default.aspx
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287. Science Research Reporter 
288. Science Reuters 
289. Scientific World 
290. Seventh Sense Research Group Journal 
291. South Asian Journal of Mathematics 
292. Tactful Management Research Journal (TMRJ) 
293. Technics Technologies Education Management 
294. Universal Journal of Applied Computer Science and Technology 
295. Universal Journal of Computer Science and Engineering 

Technology (UniCSE) 
296. Universal Journal of Pharmacy (UJP Online) 
297. Weekly Science International Research Journal 
298. World Applied Sciences Journal 
299. World Journal of Pharmaceutical Research (WJPR) 
300. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (WJPPS) 
301. World Journal of Science and Technology (WJST) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jsrr.in/
http://www.sciencereuters.com/
http://scientificworld.co.uk/
http://ssrgj.blogspot.com/
http://www.sajm.com.nu/index.htm
http://tmgt.lsrj.in/
http://www.ttem.ba/index.html
http://uniascit.in/index.php
http://www.unicse.org/
http://www.unicse.org/
http://www.ujponline.com/
http://www.weeklyscience.org/Default.aspx
http://www.wasj.org/
http://www.wjpr.net/
http://www.wjpps.com/fromeditordesl.php
http://worldjournalofscience.com/


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มก. ปีการศึกษา 2558 
151 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2558. คูม่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ 2557. 

 

ส านักงานมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2556. 
(ร่ำงฉบับท่ี 3) เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นเลศิ ฉบับปี 
2558 – 2561 แนวทำงท่ีเปน็ระบบสู่กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนนิกำรขององค์กำร 
The 2013 – 2014 และ 2015 – 2016 Education Criteria for 
Performance Excellence. 

 

Jeffrey Beall. List of Publishers. Beall’s List: Potential, possible, or probable 
predatory scholarly open-access publishers. Accessed January 8, 
2015. Web site: http://scholarlyoa.com/publishers/. 

 

เอกสำรวิชำกำร  9/2559     ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่ปรึกษำ   

1. รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ             รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์      รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ         อดีตรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

คณะบรรณำธิกำร 
1. น.ส.วิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ   ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ 
2. น.ส.ณัฏยา  เบ้าสุภี              งานพัฒนาและฝึกอบรม 
3. นายจิรพัฒน์  ธารีสืบ            งานพัฒนาและฝึกอบรม 
4. น.ส.วาสิฏฐี  ไวตี                 งานพัฒนาและฝึกอบรม 

ออกแบบปก      น.ส.รัชฎา  กิจก าจรกุล      งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
พิมพ์ครั้งที่ 1      มีนาคม 2559    จ านวน 2,000 เล่ม 
พิมพ์ที่  สหประชาพาณิชย์ 377, 379, 381 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร 0 2861 4341 – 2 

 

http://people.auraria.edu/Jeffrey_Beall/home



