


ค าน า 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  และเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 
2557 โดยก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  และระดับคณะ วิชา ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ทางการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

คู่มือรายละเอียดตัว บ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา  2557 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557  แบ่งออกเป็น  2 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร   และ
ระดับคณะวิชา  ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  รวมทั้งตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยข อนแก่น (IQA KKU) โดยได้แสดง
รายละเอียดค าอธิบายตัวบ่งชี้ ที่มาของตัวบ่งชี้  สูตรการค านวณ  และแนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ 

 ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ คณะวิชาในการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557   หากมีข้อบกพร่อง ที่ควรปรับปรุงแก ไขคณะผู้จัดท าขอน้อมรับ
ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์และน าไปพัฒนาปรับปรุงคมูือให้มีคุณภาพต่อไป  
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บทน า 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ า เป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดับการพัฒนาของ
สถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
จึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558 - 2562) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีพัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็น
ระบบแรกท่ีให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น า ไปใช้ในการประเมินผลการด า เนินงานในทุกปีการศึกษา และให้สถาบัน อุดมศึกษา
เพิ่มเติมประเด็นการประเมินท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน ในรอบแรกนี้ตัวบ่งช้ีประเมินผลการด า เนินงานมีทั้งตัวบ่งช้ีที่เป็น
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระ ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน 
ด้านการเงิน และด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปท่ีใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้
เฉพาะกับสถาบันท่ีมีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว  เนื่องจากในระยะแรกนี้
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท า งานท่ีเน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งช้ีส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งช้ีที่เน้น
กระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสอง พ .ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก  โดยน าแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้ านต่างๆ ของส า นักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม        
การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยน า เข้าและกระบวนการ ส า หรับ
การวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น ส า นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น า ตัวบ่งช้ีที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ 
สมศ. มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด า เนินการให้ครบถ้วนทุกมิติ
ของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ท้ังนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกต่างจาก
รอบแรกคือ มีการก า หนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปท่ีใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบัน
เฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญา
เอกตามนิยามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
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2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561) 
ในปี พ .ศ. 2557   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา         

ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าท่ีผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้ก า หนดกรอบแนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา     โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐาน สถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษ าภายในตามพันธกิจ  4  ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติม
ด้านอื่นๆ ท่ีจ า เป็นส า หรับการพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน
ด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งช้ีที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด า เนินการตามตัวบ่งช้ีกระบวนการ
ดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่  
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา   
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนานักศึกษาการวาง
ระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน  จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ) ผลงานทางวิชาการ ผลง านวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่  
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ     

ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด า เนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย 
การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 

3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ     
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ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหาร
จัดการมาตรฐานด้านการด า เนินการตามภารกิจของสถาบั นอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของสถาบัน
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพ
ในภาพรวม 

  จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
การพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ช้ีผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน   อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดท า รายงานประจ า ปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส า นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทุกปีการศึกษาตลอดจนเพื่ อรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตาม
กฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท า  ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นท่ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและ
การพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุน ก า กับติดตามการด า เนินงานของคณะและสถาบันให้
เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ท่ีสถาบันอุดมศึกษาก า หนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  มีการควบคุม
คุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ า หลักสูตร   มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพ   
ผลการผลิตบัณฑิต   โดยคณะกรรมการประจ า คณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ส า เร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา 

อน่ึง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด า เนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก ท้ังนี้ ระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.2553 อาจเป็นระบบท่ี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพ
ได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง 
ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ     
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ
ข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 – 2561) 
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามวงจรคุณภาพ  ประกอบด้วย  4 ขั้นตอน  คือ  การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ 
(Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน า ผลการประเมินปีก่อนหน้าน้ีมาใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด  - ปิดภาคการศึกษาแบบเดิมหรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบ
เปิด - ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด า เนินงานตั้งแต่ต้นปีการ ศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา 
(เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป) 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม หรือเดือน
สิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน โดยน า ข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด า เนินงาน 
(รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ) มาจัดท าแผนปฏิบัติการปร ะจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท า โครงการ
พัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังน้ี 
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งช้ีที่ได้ประ กาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้มีการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีท้ังระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA 

Online 
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมิน

ไปแล้ว 
6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน 
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ  CHE QA Online  และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  คณะวิชา  พร้อมน า

ผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 
8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง 

(รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 
9. ส่งรายงานประจ า ปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้น     

ปีการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา ทั้งระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่ านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร หากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
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ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรก าหนดไว้ดังน้ี 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและอย่างน้อยหนึ่งคน
ต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน   
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของส า นักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษา  เป็นดังนี ้

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือด า รงต า แหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป 

ในกรณีที่ประสงค์น า ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช้ใน การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน ก าหนดไว้ดังน้ี 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 

ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ . หรือท่ีสถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 
 1. ประธานกรรมการ 

- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 

  - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ 

  - ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
2. กรรมการ 
  - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  - กรณีเป็นฝุายสนับสนุน ต้องท าหน้าท่ีในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด า เนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน เ พื่อให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 
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ส่วนที่ 1 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
  ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การด า เนินงานและการบริหารงาน
ระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ด า เนินการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบท่ีส า คัญ ได้แก่ 
การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรี ยน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้
สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
  2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เช่ือมโยงกับตัวบ่งช้ีการด า เนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการ
เผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
  3. ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามเก ณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ต า แหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ ส าหรับตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการจะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของ
ค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพื่อให้สามารถน า ไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้  และได้ก า หนดแนวทางในการให้
คะแนนในแต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 
  4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท า ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  โดยมีการด า เนินงานได้ตาม
มาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส า นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อม
ข้อมูลพื้นฐานให้กับส า นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรที่เทียบเคียงได้ เช่น  ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพท่ีได้รับการรับรองจาก
องค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ) 
และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (โดยผู้ใช้บัณฑิต /ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
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องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการประเมิน 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ี

ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร  
การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า  มคอ.3 และ 

มคอ.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับ

ปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ ก า กับ ติดตาม ในการท า วิทยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ 
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องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการประเมิน 

ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ผลการด า เนินงานตามตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - ระบบการด า เนินงานของภาควิชา /คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6 องค์ประกอบ 14  ตัวบ่งชี้ 
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องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีหลักส า คัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค า นึงถึงความเป็นอิสระและความ
เป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท า มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง     
เพื่อส่งเสริมให้สถาบั นอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้
มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับต่างๆ พ .ศ. 2548 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดด า เนินการหลักสูตรใหม่
หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสู ตรและด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก า กับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ .ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่ มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ และหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 

1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คน  และเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได ้ และ
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น  

ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ 
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด 
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ 
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด 
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 
ลงวันท่ี 18 เม.ย. 2549 ก าหนดว่า 
• อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ  (Multidisciplinary)  
ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 
• อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับ
ปริญญาเอกหรือปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกันได้
อีก 1 หลักสูตร 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 
ลงวันท่ี 11 มี.ค. 2557 ก าหนดว่า 
• กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา /กลุ่ม
วิชาชีพ  ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ า หลักสูตร
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่ม  
วิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด า รงต าแหน่งทางวิชาการไม่ ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนอย่างน้อย 2 คน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 

มคีุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ 
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอน 

 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ 
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง            
รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวน 
อย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ 
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวน 
อย่างน้อย 3 คน 
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เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

 1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิ   
ปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 

2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที ่

ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา    
เพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ      
ปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์           
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที ่

ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา  

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึก 
ข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 
ลงวันท่ี 18 ก.ค. 2555 ก าหนดว่า 
ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เป็นอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มี
ผลงานวิจัยหลังจากส า เร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอน   จะต้องมี
ผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนใน
ระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 

5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ท่ีปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 

 1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า           
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการท า วิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า           
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการท า วิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

- การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจาก ราชการ ดังน้ี  
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ทีม่ีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ กลับเข้ามาท างานแบบเต็ม
เวลาหรือบางเวลาได ้ โดยใช้ระบบการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้างท่ีให้ค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนและมีการก าหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน  
อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้ 
2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน ” สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไป     
จนนักศึกษาส า เร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 
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6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

 1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีม ี   
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีม ี  
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า  
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็น
อย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ 
หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ าใน
สถาบันเท่านั้น  ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็น
บุคคลากรประจ าในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและ 
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพด้านนั้น  เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องก าหนด 
   ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต ่    
รองศาสตราจารย์ขึน้ไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
แทนเป็นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษาและต้องแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งน้ันด้วย 
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เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

 1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า    
รองศาสตราจารย์       ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือด ารง    
ต าแหน่งทางวิชาการ ไมต่่ ากว่า                 
รองศาสตราจารย์      ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) ต้องเป็นรายงาน
สืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมทาง
วิชาการ (proceedings) หรือวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง
(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์            
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถ
ทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการได้ โด ยพิจารณาจากปีท่ีได้รับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีท่ีขอจด 

9. ภาระงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน 

หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภท 
ให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท า 
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ 
นักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10 ก าหนด
ว่าอาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่
เกิน 5 คน  หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพ
พร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ใน   
ดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 
10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงท่ีมีความ
พร้อมทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้ที่
ด าเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในการผลิต
ผลงาน 

10. อาจารย์ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ 

 ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี      
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

ควรมี อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี       
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัย
อย่างสม่ าเสมอ 
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เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ /ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้
งานในปีท่ี 6) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือหลักสูตร 
6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัติ /ให้ความเห็นชอ บ
โดยสภามหาวิทยาลัย /สถาบัน 
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย /สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) 

 

12. การด าเนินงานให้
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง
ด าเนินการทุกตัว 

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง
ด าเนินการทุกตัว 

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง
ด าเนินการทุกตัว 

 

รวม เกณฑ์ 4 ข้อ เกณฑ์ 12 ข้อ เกณฑ์ 12 ข้อ  

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ .ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2552  หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ             
ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งช้ีนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับท่ีประกาศใช้ล่าสุด 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งช้ี 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
วิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม            
มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขท้ังทางร่างกาย
และจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับแล ะส่งเสริมการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเปูาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้ รับ
คุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ได้เช่ือมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไ ป
ตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
พิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปี
การศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ประเภทของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
         กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการ
ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก า หนดไว้ใน มคอ .2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ            
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตใน
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์การประเมิน : 

                           ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการค านวณ : 

1) กรณีเปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี 

คะแนนท่ีได ้= 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

2) กรณีเปิดสอนระดับปริญญาตรี โท เอก 

คะแนนท่ีได ้= 
ค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตปริญญาตรี + โท + เอก 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 
 
ข้อมูลประกอบ 

จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ :   

1. ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) ระดับปริญญาตรี ส านักงาน
ประเมินฯ ด าเนินการส ารวจให้ 

2. ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการส ารวจให้ 
3. กรณีที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท  เอก  การคิดคะแนนหัวข้อน้ีจะด าเนินการทั้ง 3 ส่วน 

 

 



17 

 

ข้อมูลที่ต้องการ/ข้อมูลอ้างอิง : 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต  โดยที่ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  อย่างน้อยร้อยละ  20  ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยมีข้อมูลประกอบการ
พิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
3. ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA 

Online System)  โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบท้ัง 5 ด้าน  และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ประเภทของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ  ที่ได้งานท าหรือมีกิจการ

ของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี  นับจากวันท่ีส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
นั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณ
ร้อยละของผู้มีงานท าของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหค้ านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลัง
ส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  เป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 

 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 100 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น า บัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท า แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ย นงานมา
พิจารณา 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ =  

 
หมายเหตุ :     

1. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
2. ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้วและผู้ที่ศึกษาต่อในระดับ

บัณฑิตศึกษา (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)  
3. ใช้ข้อมูลผลการส ารวจในช่วงรับพระราชทานปริญญาบัต ร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนธันวาคม พ .ศ.2557 ของบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 

 

 ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 5 
100 
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ข้อมูลที่ต้องการ/ข้อมูลอ้างอิง : 

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ (อย่างน้อยร้อยละ 70) และในเชิง
คุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา ) กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 70  ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ให้มีการ
ติดตามซ้ า โดยผลการส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า 
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
5. จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
6. จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ประเภทของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาค า ตอบท่ีมีความน่าเช่ือถือ ผู้ส า เร็จ

การศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน า เผยแพร่ให้
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

   คะแนนท่ีได้ =  

 

 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา x 5 
40 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้: 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ. 2556 แต่
สถาบันน า เสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย   หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ   ส าหรับการ
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ .ศ. 2556 แต่สถาบันน า เสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า เป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ ./กกอ .ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับ
การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี ้: 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
หมายเหตุ : 

1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ีผลงานทางวิชาการของ
อาจารย ์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้น  ๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี ้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จ านวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ของผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตริายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา  
พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ช่ือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  วัน เดือน ปีท่ีตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น  

2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีท่ีเผยแพร่ ช่ือหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัดประเทศท่ีเผยแพร่ รูปแบบของ
การเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของผลงานการเผยแพร่งานแต่ละชิ้น  

3. จ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  

หมายเหตุ แหล่งเผยแพร่และรายชื่อวารสารที่ได้รับรองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ประเภทของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่

ที่มีความน่าเช่ือถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้
อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้ 'เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก x 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

   คะแนนท่ีได้ =  

 

 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา x 5 
80 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้: 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ. 2556 แต่
สถาบันน า เสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย   หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ   ส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ .ศ. 2556 แต่สถาบันน า เสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า เป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับ
การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี ้: 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

หมายเหตุ : 
1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ีผลงานทางวิชาการของ

อาจารย ์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้น  ๆ  
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี ้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จ านวนและรายชื่อ บทความวิจัยจาก วิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปปีฏิทินท่ีตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ช่ือวิทยานิพนธ์  
วัน เดือน ปีท่ีตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น 

2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีท่ีเผยแพร่ ช่ือหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัดประเทศท่ีเผยแพร่ รูปแบบ
ของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของผลงานการเผยแพร่งานแต่ละชิ้น  

3. จ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ความส า เร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยู่กับปัจจัยส า คัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพนักศึกษา ต้องให้
ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและความ
พร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส า เร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการ
พัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และส าหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้   

ทักษะที่จ า เป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก 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) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking and problem 

solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) การสื่อสารและความร่วมมือกัน (communication 
and collaboration)   

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

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น (adaptability 
and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-direction)  ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม 
(social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) 
ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility) 

  การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด า เนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การด าเนินการดังกล่าวให้พิจารณาจากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 

   ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

   ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ประเภทของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
         คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส า เร็จ แต่ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการ
ออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์
ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีก า หนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการ
คัดเลือก  ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นท่ีจะเรียน และมีเวลา
เรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็น
ต่อไปนี ้

 - การรับนักศึกษา 
 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้
นักศึกษาท่ีมีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการน าระบบ    
  กลไกไปสู่การ    
  ปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีระบบ มีกลไก 
•  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

•  มีการประเมิน
กระบวนการ 

•  มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐาน    
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น  
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
การรับนักศึกษา 
1. การก าหนดเปูาหมายจ านวนรับนักศึกษาค า นึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ 

(ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)  
2. เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน  และสอดคล้องกั บระดับของ

หลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้
พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ฯลฯ)  

3. เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก มีความเหมาะสม เชื่อถือได ้
โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียน  

4. นักศึกษาท่ีรับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส า เร็จการศึกษาตามระยะเวลา ที่หลักสูตร ก าหนด       
มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝุรู้ ใฝุเรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกาย
และจิต  มีเวลาเรียนเพียงพอ  

5. ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก า หนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นักศึกษาได้รับ
การเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จน
ส าเร็จการศึกษา  

6. การก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ  การรับเข้าศึกษาในหลักสู ตร
ระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและคุณสมบัติพื้นฐานท่ีน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย  

7. กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจาก
อัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ประเภทของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้

มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรม
การพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ท้ังกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มี
จิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค า ปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก ) ระบบการปูองกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริม
การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้
นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

เกณฑ์การประเมิน : 
          คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการน าระบบ    
  กลไกไปสู่การ    
  ปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีระบบ มีกลไก 
•  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

•  มีการประเมิน
กระบวนการ 

•  มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐาน    
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น  
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน  
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
1. การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก าหนด  
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)  
3. การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา  
4. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน 

ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน)  
5. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ  
6. การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า  มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคันหรือส าเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ)  
7. ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา  
8. บัณฑิตศึกษา การก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ท่ีเพียงพอ 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
1. สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอและครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม  
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของนักศึกษา  
3. การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  
4. การจัดกิ จกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic 

engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ  
5. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ICT literacy, scientific literacy, 

media literacy, health literacy, life skill, career skills  
6. การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน  
7. การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจ ากัด  
8. หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่

สอดคล้องกับเปูาหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
9. การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี  Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่

นักศึกษาและการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ประเภทของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการ

ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี ้

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  

เกณฑ์การประเมิน : 
          คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มกีารรายงานผล  
การด าเนินงาน 

 

• มีการรายงานผล 
  การด าเนินงานใน   
  บางเร่ือง 
 

• มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

 

• มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

• มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเร่ือง 

 

• มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

• มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

 

• มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

• มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

• มีผลการด าเนินงาน
ที่โดดเด่น 
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐาน    
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผล
การด าเนินงานที่  
โดดเด่นอย่างแท้จริง 

     

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร  
2. อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา  
4. บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิต

และเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
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องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์

อาจารย์เป็นปัจจัยปูอนท่ีส า คัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร 
และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และ
กิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการ
ด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปต ามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส า นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตราก าลัง
อาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขา วิชาของ
หลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา  ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าใน
การผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกั บอาจารย์ 
ให้พิจารณาจากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก า หนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับ

สภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากน้ีต้องมีระบบ
การบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว  เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

ในการรายงานการด า เนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด า เนินงานอย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้
หลักสูตรมีอาจารย์คุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง  และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน : 

          คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการน าระบบ    
  กลไกไปสู่การ    
  ปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีระบบ มีกลไก 
•  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

•  มีการประเมิน
กระบวนการ 

•  มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐาน    
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น  
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
ระบบการรับอาจารย์ใหม ่
1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
2. การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท า งานตามความช า นาญของแต่ละคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. อาจารย์ประจ า หลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต า แหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ า นวนที่ไม่ต่ ากว่าตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย์ 
1. สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ตามเปูาหมายที่ก าหนด  
2. ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก า ลังด้านอาจารย์ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจ า หลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ 
(คณะกรรมการประจ าคณะ)  

3. สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก า ลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน ลดอัตรากา ร
ลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตราก า ลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธ า รง
รักษา แผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/ เกษียณอายุ อื่นๆ ตามบริบท  

4. ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก า หนด สถาบันต้อง มีวิธีการบริหารจัดการเพื่อ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อทดแทนข้อจ ากัดอย่างเป็นระบบ  

5. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มี
อาจารยค์งอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา  

6. การก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน  
7. การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
8. ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
9. ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
10. ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน  
11. ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1. สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง   
2. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงข้ึน  เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของ

บัณฑิต  
3. การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
4. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร  
5. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)  
6. การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์  
7. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร  
8. บัณฑิตศึกษา  ให้ความส า คัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่าก า ลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี 

โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ประเภทของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต  อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง
ทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งช้ีนี้จะประกอบด้วย 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า หลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  และ Scopus       

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทาง

วิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส า คัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนา
องค์ความรู้ ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอา จารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 

เกณฑ์การประเมิน : 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดบัปริญญาเอก 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100   

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ =  

 
หมายเหตุ :     

คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่
มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก
ได้ส าหรับกรณีทีบ่างสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
    สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท า การศึกษาวิจัย

เพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง   เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า หลักสูตรที่ด า รงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า หลักสูตรที่ด า รงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจ ารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า หลักสูตรที่ด า รงต า แหน่งผู้ช่วยศาสตร าจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนท่ีได้ = 

 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส า คัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ า ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึง

ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน า ไปใช้
ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัต รหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต า แหน่งทางวิชาการแล้ว 
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ด า เนินการ ต า ราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน :  

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วง น้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า หลักสูตรเป็นคะแนน
ระหว่าง  0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามสูตร 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
 

 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 



36 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้: 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก .พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ .ศ.2556 แต่สถาบันน า เสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก .พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต า แหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น า มาขอรับ

การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับ
การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี ้: 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

    ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า หลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา   เป็นหลักสูตรที่ส า คัญและเน้นการสร้าง      
องค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อ
หลักสูตรนั้นๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิง    
ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ า หลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการท าวิจัย มีผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน า ไปใช้ประโยชน์และเป็น
ฐานในการพัฒนางานวิจัย ใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น   จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อม
แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การค านวณตัวบ่งช้ีนี้ ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่ง ครั้งขึ้นไป  รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง ท่ีเป็น
ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอก
นั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจารณาผลการด าเนินงาน 5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน :  

โดยการแปลงอัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 

1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร     = 
 
2. แปลงค่าท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนน = 
 
 
 
 

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อตัราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร x 5 
อัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ถ้าอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวน 5 คน 

โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล   TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553 - 2557   
(ค.ศ. 2010-2014) ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี ้

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010-2014 เท่ากับ 15 บทความ และ
จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ 

- ในจ านวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง และมีบทความ 2 บทความที่
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1ครั้ง 

 
ดังนั้น อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร = 
 

 
จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 

=  
8+2 

= 
10 

= 2.0 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 5 

 
 
น ามาค านวณคะแนน =      
 

 2.0 
x 5 = 4.0 คะแนน 

2.5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในหลักสูตร อัตรา

คงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน ในประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน : 
          คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มกีารรายงานผล  
การด าเนินงาน 

 

• มีการรายงานผล 
  การด าเนินงานใน   
  บางเร่ือง 
 

• มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

 

• มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

• มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเร่ือง 

 

• มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

• มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

 

• มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

• มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

• มีผลการด าเนินงาน
ที่โดดเด่น 
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐาน    
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็น     
ผลการด าเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง 

     

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3 
ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 

1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
3. จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการ
ปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
(2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด า เนินการหลักสูตร 
ประกอบด้วย หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกร อบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ตัวบ่งช้ีในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาท่ีทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีคว ามรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
นักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส า นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการ

ปรับปรุงทุก 5 ปี   แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร   ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย   
ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ  ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกที่
เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ  โดยส นองความต้องการของนักศึกษา  และตลาดแรงงาน  ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการ
พัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการด า เนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด า เนินงาน  อย่างน้อยให้ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าหลักสูตรอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท า
ให้หลักสูตรมีความทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการน าระบบ    
  กลไกไปสู่การ    
  ปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน  
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีระบบ มีกลไก 
•  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

•  มีการประเมิน
กระบวนการ 

•  มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐาน    
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น  
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1. หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ  
2. เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน  
3. หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
4. ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่ือวิ ชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาท่ีครบคลุมกว้างขวางครบถ้วน  ในสิ่งที่ควรเรียน    

มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้  
5. เนื้อหาท่ีก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันเหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร  
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
7. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน  
8. การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด  
9. การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร  
10. การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน  
11. การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล  มีการควบคุมให้

นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เปูาหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
1. การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษาท่ัวไปที่สร้างความ

เป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต  
2. หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกับการเทียบวิชารับโอนท่ีต้องมีการเรียนในเนื้อหาส าระที่ก าหนดในรายวิชาของ

หลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
1. เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความท่ีซับซ้อน มีจุดเน้น  
2. การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ/์สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม  
3. หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร  
4.  หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ประเภทของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค า นึงถึงความรู้  ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน

วิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับ
การพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริ ง ส าหรับ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด หัวข้อ วิทยานิพนธ์          
การก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของ
นักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถ
ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ  การสอบปูองกัน 
และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด 
และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถใน การใช้เทคโนโลยี ความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได้ 
ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน
จะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  อย่างน้อยให้ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ 

- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม  และ 
  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการ ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความกา้วหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  ที่มีความเชี่ยวชาญ

สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ก่อให้เกิด
ผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการน าระบบ    
  กลไกไปสู่การ    
  ปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

•  มีระบบ มีกลไก 
•  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

•  มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 
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คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

  • ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐาน    
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น  
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 

     

แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  
การวางระบบผู้สอน 
1. ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช า นาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (ค านึงถึงสาขาวิชา  ประสบการณ์

ท างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)  
2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิด

จากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตรนักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา)  
3. มีการก ากับมาตรฐานการท า ประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ .4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา  กิจกรรมการเรียน     

การวัดและประเมินผลเหมาะสม  
4. การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา  และมีการก ากับ

ให้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  
5. นักศึกษาท่ี เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ /ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพ

มาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน  
6. หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรมการให้ค าแนะน า และการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการ

ปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
1. หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้ค าปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา  
2. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีเหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีอนุมัติ 

โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา  
3. มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเ์ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด  
4. มีการก ากับให้อาจารย์พิเศษที่มาท าหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการเรียนการสอน 
1. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  
2. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา  
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3. การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ  
4. การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)  
5. การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การท างาน/การประกอบอาชีพ  
6. การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการท างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะ

การแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย เทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning)  
7. การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท า/การเผยแพร่ผลงาน)  
8. การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน  
9. มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
10. การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น online learning  
11. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)  
12. มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์  
13. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร  
14. การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
1. การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
2. การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม       

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
3. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ (ถ้ามี)  
4. ระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)  
5. มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
6. มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา และสถานประกอบการ 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
1. การส่งเ สริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน      

การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
2. มีระบบก า กับการท า งานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความส า คัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ

อาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์  
3. มีระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ/์สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ทันตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด  
4. หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา  
5. มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา  
6. มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก  
7. มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส า คัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารส ารวิชาการตามฐานข้อมูลที่  สกอ. รับรอง และ

การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
8. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ  
9. การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน  
10. การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่

นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ประเภทของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ ท าให้
นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน า ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ 
(assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ี แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแร กด้วย  ทั้งนี้ ความเหมาะสมของ
ระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมิน
ที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง  (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูล
ปูอนกลับ  (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับ
ความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ต้องให้ความ ส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์   
การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย 

ในการรายงานการ ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ ด าเนินงาน  อย่างน้อยให้ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ สะท้อน
สภาพจริงด้วยวิธีการหรือเคร่ืองมือประเมินที่เชื่อถือได้  ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการน าระบบ    
  กลไกไปสู่การ    
  ปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 
  

•  มีระบบ มีกลไก 
•  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

•  มีการประเมิน
กระบวนการ 

•  มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
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คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

     • มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐาน    
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น  
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 

     

แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 
1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม  
2. น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ)  
3. การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น  ข้อสอบปรนัย อัตนัย 

การบ้าน รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา  การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือ
ประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)  

4. การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้  
5. การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์  ข้อสอบ ปรับปรุง

ข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และก ารคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือ
ประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท างาน)  

6. การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  
7. การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน /การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้ องกับท่ีเกณฑ์ ที่นักศึกษามี

ส่วนร่วมหรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ีใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด 
สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)  

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

(ประเด็นเพิ่มเติม)  
10. การก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบปูองกันชัดเจน  
11. ข้อมูลที่รองรับการประเมินท่ีมาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ได้  
12. วิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยท่ีสะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม           

เป็นตัวอย่างของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ประเภทของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด า เนินงานตามตัวบ่งช้ีการด า เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด า เนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์
ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

เกณฑ์การประเมิน :  

มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนน = 0 

มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนน = 3.50 

มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบ่งช้ีการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนน = 4.00 

มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งช้ีการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนน = 4.50 

มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งช้ีการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนน = 4.75 

มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนน = 5 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

 จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการได้จริง x 100 
จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องด าเนินงานใน 

ปีการศึกษาน้ันๆ 

2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาเทียบคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการด า เนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส า คัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย     
ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมทั้ง
การบ ารุงรักษาท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

  องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 

   ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ประเภทของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ  เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ  และความพร้อมของอุปกรณ์   เทคโนโลยี   และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น 
อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต า รา สิ่งพิมพ์  วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ    
สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด า เนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการด า เนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด า เนินงาน  อย่างน้อยให้ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการด า เนินงานของภาควิชา /คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่สะท้อน การ
จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอน  และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการน าระบบ    
  กลไกไปสู่การ    
  ปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีระบบ มีกลไก 
•  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

•  มีการประเมิน
กระบวนการ 

•  มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

•  มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐาน    
เชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น  
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน  
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แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้  
1. การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)  
2. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้  วารสารวิชาการเพื่อ

การสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  
3. การจัดพื้นที/่สถานท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน  
4. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
5. ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้

ใกล้ชิด 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)  
1. การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด า เนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก า หนดความคาดหวังสูงกว่าข้อก า หนดใน

หลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอ า นวยความสะดวกต่างๆ  โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อก าหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี  

2. มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท าวิจัย  
3. มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย  
4. มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 
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ส่วนที่ 2 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 
ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการในระดับคณะ จ านวนรวม 17 ตัวบ่งช้ี ดังนี ้

องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 

ระดับคณะ 
ระดับคณะ (ตัวบ่งชี้) ประเด็นการประเมิน หมายเหตุ 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  
1.7 ร้อยละของนักศึกษานานาชาติระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา 

 ตัวบ่งช้ี IQA มข. 

1.8 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจาก
ต่างประเทศต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด  (QS) 

 ตัวบ่งช้ี IQA มข. 

1.9 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า  ตัวบ่งช้ี IQA มข. 
2.การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท
ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

2.4 ร้อยละผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) 

 ตัวบ่งช้ี IQA มข. 

3.การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  
4.การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ  

5.การบริหารจัดการ  5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ที่ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ  

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ  

5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ (สกอ.) + 4 ตัวบ่งชี้ IQA มข. 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
วิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส า คัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การ ก าหนด
ปัจจัยน า เข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริม าณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 9 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งช้ีที ่1.7 ร้อยละของนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที ่1.8 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจากต่างประเทศต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด  (QS) 

  ตัวบ่งช้ีที ่1.9 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน :  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ : 

คะแนนท่ีได ้ = ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน า
คะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งช้ีนี้ให้ครบถ้วน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
    การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถ  และความลุ่มลึกทาง

วิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจ ส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนา    
องค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรง  หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม
กับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน : 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  
    ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ =  

 
หมายเหตุ :     

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส า เร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น  ทั้งนี้ อาจใช้      
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า  ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า  ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุ
ใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ประเภทของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
    สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์  ในสถาบันท าการศึกษา

วิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน า ไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน : 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า คณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน            
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
    ปัจจัยส า คัญประการหนึ่งส า หรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ ท่ีจะต้อง

สอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเช่ือมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผน
อัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เปูาหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจ า นวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ า นวนอาจารย์
ประจ าปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา 

เกณฑ์การประเมิน : 
    ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ า นวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า กับเกณฑ์มาตรฐาน  และน ามาเทียบกับค่า

ความต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้ 

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5  

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือ ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และน้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : 
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจ า นวน นักศึกษาท่ีลงทะเบียน

เรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา  รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ 
(หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี ้

    SCH     = ∑nici  
เมื่อ     ni     = จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i  
         ci     = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อปี (FTES) 

= 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น  ๆ 

       การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษา
ให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตร ี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ

อาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ปุาไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25:1 
7. นิติศาสตร์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 

สูตรการค านวณ: 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี ้

2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แตน่้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังน้ี 
 
 
 

ตัวอย่างการค านวณ  

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24 

 

 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง - สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน x 100 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนท่ีได ้ = 
(20 – ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 1) x 5 

10 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 
(24 – 25) x 5 = ร้อยละ - 4 ได้คะแนน 5 คะแนน 

25 
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จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 

 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28 

 
           
         แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 – 12 = 8   
 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 
(32 – 25) x 5 = ร้อยละ28 ได้คะแนน 0 คะแนน 

25 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 
(28 – 25) x 5 = ร้อยละ 12 

25 

ได้คะแนน = 
8 x 5 = 4 คะแนน 
10 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประเภทของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
         คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
และคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น 
ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน  แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมด
ต้องให้ความส าคัญกับ การบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ  
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา  
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5  
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไป        

ตามความคาดหวังของนักศึกษา  
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า        

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ      
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประเภทของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
         คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริม  
หลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส  ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โด ยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ท่ีประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ ทีค่ณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก า หนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน า หลัก 
PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ  โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า แผนและการจัดกิจกรรม    

มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา  
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด า เนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู้  
(3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
4. ทุกกิจกรรมที่ด า เนินการมีการประเมินผลความส า เร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน า ผลการปร ะเมินมาปรับปรุงการ

ด าเนินงานครั้งต่อไป  
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา        

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ       
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ประเภทของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายและเปูาหมายส่งเสริมหลักสูตรและการเรียนการสอนสู่ความเป็นนานาชาติ  มีการจัดตั้งวิทยาลัย

นานาชาติ มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนและรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี โดยจัดระบบและกลไกการบริการตลอดจน
ส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชาวต่างประเทศและนักศึกษาชาวไทยให้ได้มี
ปฏิสัมพันธ์และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ท าให้นักศึกษาต่างชาติ   มีความผูกพันและมีความประทับใจระหว่างท่ีมาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

นักศึกษานานาชาติ   หมายถึง นักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ (ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ) ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา       
ทุกช้ันปีท่ีมาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหลักสูตรต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 

การนับจ านวนนักศึกษานานาชาติ  ให้นับนักศึกษานานาชาติที่มีสถานะเป็นนักศึกษา (คงอยู)่ ในปีการศึกษา 2557 (ระหว่าง
วันท่ี  1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558)   

เกณฑ์การประเมิน :  
.พิจารณาจากจ านวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

สูตรการค านวณ :  
(จ านวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตร ี+ จ านวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา) 

x 100 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

.. 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 5  เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. รายชื่อนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 
2. จ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  ปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจากต่างประเทศต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

ประเภทของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 
ค าอธิบาย : 

การส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศนั้นเป็นการเพิ่มคุณค่า
ให้แก่นักศึกษาที่ส าคัญประการหนึ่ง  สามารถด าเนินการได้ในหลากหลายรูปแบบ   เ ช่น การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ  การวิจัย 
การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การฝึกทักษะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ การสนับสนุน   

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในปีการศึกษา 2557 และแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ 

การแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ หมายถึง การไปประชุมสัมมนาวิชาการ การศึกษาดูงาน การวิจัย  การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม  การฝึกทักษะ  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในด้านวิชาการ  ในปีการศึกษา 2557 

การ แลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ  หมายถึง การมาร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ การศึกษาดูงาน การวิจัย   
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  การฝึกทักษะ  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องในด้านวิชาการ  ในปีการศึกษา 
2557 

เกณฑ์การประเมิน :  
.พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศและมาจากต่างประเทศ (ทุกระดับการศึกษา ) เปรียบเทียบกับ

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

สูตรการค านวณ :  

หมายเหตุ : จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศและมาจากต่างประเทศ(ทุกระดับการศึกษา) ที่มรีะยะเวลาแลกเปลี่ยน 
3 เดือนขึ้นไป 

(จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ + จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ) 
x 100 

จ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 5  เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จ านวนและรายชื่อนักศึกษาท่ีแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557  โดยให้แสดงข้อมูลดังนี ้

- แสดงจ านวน และรายชื่อนักศึกษาท่ีแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน  3 เดือนขึ้นไป 
2. จ านวนและรายชื่อนักศึกษาท่ีแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ  ปีการศึกษา 2557 โดยให้แสดงข้อมูลดังนี ้

- แสดงจ านวน และรายชื่อนักศึกษาท่ีแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน  3 เดือนขึ้นไป 
3. จ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  ปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า 

ประเภทของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 

 จ านวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับศิษย์เก่าซึ่งเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไป
ประกอบอาชีพและประสบความส าเร็จ มีความมั่นคง การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้สถาบันจะช่วยสนับสนุนให้สถาบัน
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ได้ 

 ในกรณีที่บริจาคเป็นทรัพย์สินให้ตีราคาเป็นเงินด้วย เช่น บริจาครถยนต์ ที่ดิน เครื่องมือทางการแพทย์  เป็นต้น   

 ตัวบ่งช้ีนี้ ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ  QS  

เกณฑ์การประเมิน :  

พิจารณาจากสัดส่วนของจ านวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่าเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาท้ังหมด (บาทต่อคน) 

สูตรการค านวณ : 

   
 
 

จ านวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

100 บาทต่อคน 200 บาทต่อคน 300 บาทต่อคน 400 บาทต่อคน 500 บาทต่อคน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. รายการและจ านวนเงินหรือทรัพย์สินบริจาคที่ได้รับจากศิษย์เก่า ในปีการศึกษา 2557 
2. จ านวนศิษย์เก่าที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน  ในปีการศึกษา 2557 
3. จ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันข้ึนกับสภาพแวดล้อมและความพร้อม  ของแต่ละ
สถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น  จึงต้องมีระบบและกลไก
ควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้ านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้น  เฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบท่ีส าคัญ      
3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก  ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน   
2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ  ของสถาบัน 
และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  

ตัวบ่งชี้ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
         สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง  การด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมี
กลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถ ด าเนินการได้ตามแผนท่ี ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการ
จัดสรรทุนวิจัยจากงบ ประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริม  พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่
จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย
อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ และกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์  
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้  

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์  ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด  แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี

ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)  
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุ มวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ  
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ ก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์  และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ดีเด่น  
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ น าไปใช้ประโยชน์  และด าเนินการตามระบบที่

ก าหนด        

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ       
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

ประเภทของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
         ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับ  จากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท า วิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน :   
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ทีก่ าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่ ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า และนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ 
= 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ =  

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ  

คะแนนท่ีได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ :     
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ  
2. ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินน้ันๆ ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง  
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย  ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ   หลักฐานจากการตกลงร่วมกัน  

ของสถาบันที่ร่วมโครงการ  ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ  กรณีที่ไม่มี หลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของ     
แต่ละคณะ  

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประ จ าหรือ
นักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ประเภทของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์  ขึ้นเพื่อแสดง   

ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ  ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล   
TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก .พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรม การการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการ
รับใช้สังคมที่ผ่าน  การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่ าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือ  
หนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี ้

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ  นักวิจัยเป็นคะแนน

ระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร้อยละของผลรวมถ่วง น้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า   
และนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิ ชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ร้อยละของผลรวมถ่วง น้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประ จ า และ 
นักวิจัยทีก่ าหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละของผลรวมถ่วง น้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประ จ า
และนักวิจัยทีก่ าหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ =  

 
 

 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้: 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า เป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่  ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ.2556 แต่ สถาบันน าเสนอสภา สถาบันอนุมัติ
และจัดท า เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก .พ.อ./ กกอ .ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี      
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่  ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ พ.ศ.2556  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการ

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับ
การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี ้: 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

    ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งชี้ 2.4 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

ประเภทของตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ

ความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบ
จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น ามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับ การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์   หมายถึง  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โครงการ  โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง  สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม          
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเปูาหมาย  โดยมีหลั กฐานปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์              
ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์          
หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี ้

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ให้เกิดปร ะโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ท าให้      
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่  การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข  ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME)  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ   
เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  เช่น  ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจั ยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบเป็นข้อมูลการ
ประกาศใช้กฎหมาย  หรือก าหนดมาตรการ  กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร  หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์             
ซึ่งก่อให้เกิดรายได้  หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต  เป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ  ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ  
สร้างความสุข  เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล  ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  หมายถึง  หน่วยงานหรือองค์กร   
หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่มีการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้        
ก่อให้เกิดประโยชน์  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์    ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
มาใช้และเกิดผลชัดเจน  โดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้  ช่ วงเวลาที่ใช้จะเป็ นตามปีปฏิทิน  หรือปีงบประมาณ           
หรือปีการศึกษา  อย่างใดอย่างหน่ึงตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล  ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์
มากกว่า 1 ครั้ง  ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว  ยกเว้น ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ท่ีแตก ต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้
ประโยชน์ท่ีไม่ซ้ ากนั 
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วิธีการค านวณ : 

 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
. 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20  เท่ากับ 5 คะแนน  ทุกกลุ่มสาขาวิชา   

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จ านวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ให้เกิดประโยชนข์องอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  โดยนับรวม

ผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีท่ีงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ด าเนินการเสร็จ ปีท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ช่ือ หน่วยงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์  โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์           
จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ท่ีชัดเจนด้วย ตามแนวทางต่อไปนี้ 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ  ท่ีท าให้
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น  ได้แก่  การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข  ด้านการบริหารจัดการ
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน  ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบเป็นข้อมูลการ
ประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร  หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่ง
ก่อให้เกิดรายได้  หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ  ยกระดับจิตใจ  ก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ  สร้างความสุข  เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล  ซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้ 

โดยอาจสรุปข้อมูลดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่องานวิจัย 

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ปีที่แล้วเสร็จ 
(ผลการวิจัยแล้วเสร็จไม่
เกิน 3 ปี นับจากปีท่ี

ประเมิน) 

หลักฐาน 
(หนังสือรับรอง 

การใช้ประโยชน์) 
เชิง

สาธารณะ 
เชิง

นโยบาย 
เชิง

พาณิชย ์
ใช้ประโยชน์

ทางอ้อม 

1.        
2.        

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ  
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ  การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่า
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงาน
สาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ 
หรือเพื่อช้ีแนะสังคม  การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ      
คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา
และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย  

ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ  

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
         การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค า นึงถึงกระบวนการในการให้บริการ   

วิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายน ามาจัดท า แผนบริการวิชาการประจ า ปี ทั้งการบริการวิชาการที่ท า ให้เกิด
รายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท า เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส า เร็จของการบริการวิชาการ และน ามา
จัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ ที่สร้างความ
พึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ า ปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก า หนดตัวบ่งช้ีวัดความส า เร็จในระดับแผน   

และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท า แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา

นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า  
4. ประเมินความส า เร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ า คณะ       

เพื่อพิจารณา  
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน        

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ       
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น  สถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง
มีระบบและกลไกการด า เนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา 
และธรรมชาติของแต่ ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ  โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น  

ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเภทของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
         สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ  และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
2. จัดท า แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส า เร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร

งบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ       
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 – 7 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีในการก ากับ ดูแลการท างานของ
สถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น  ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล    
การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ  เพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ก า หนดไว้      
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ เอกลักษณ์ของคณะ  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
         สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  ในการด าเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจ า เป็นต้องด า เนินงานผ่านคณะ    ดังนั้น  คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก า หนด
ทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเปูาหมาย  และกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน 
ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์  SWOT  โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ  สถาบัน 

รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ า ปี 
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี และเปูาหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน  ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรีย นการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ 

อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ   

ของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย       
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ       
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 – 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

ค าอธิบาย : 
         บทบาทหน้าท่ีของคณะในการก า กับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการด า เนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ     
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน  จะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก า กับ ติดตาม การด า เนินงานให้เป็นไปตามที่ก า หนด สะท้อน
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  
2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก า หนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการ    

ประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา  
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ       
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวกที ่1  ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557   

ภาคผนวกที ่2  นิยามศัพท์                       
ภาคผนวกที ่3  รายชื่อหลักสูตรที่มี มคอ. 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ      
ภาคผนวกที ่4  รายชื่อฐานข้อมูล ตามประกาศ กกอ. และ ก.พ.อ              
ภาคผนวกที ่5  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2554 
ภาคผนวกที ่6  รายชื่อวารสารและส านักพิมพ์ที่อยู่ใน Beall’s list               
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ภาคผนวกที่ 1 

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 



82 

 



83 

 



84 

 



85 

 

 
 



86 

 

ภาคผนวกที่ 2 
นิยามศัพท์ 

 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละ
บุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค า พูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะ
ในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน วิธีต่างๆ เช่น การบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค า ว่า “การจัดการความรู้ ” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเปูาหมายอย่างน้อย 4 
ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเปูาหมายของงาน บร รลุเปูาหมายการพัฒนาคน บรรลุเปูาหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กร
เรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในท่ีท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท า งาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ และสกัด  “ขุมความรู้” ออกมา

บันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและ

เชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน  
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือ

หรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ท้ังที่อยู่ในใจ 
(ความเชื่อ ค่านิยม ) อยู่ในสมอง (เหตุผล ) และอยู่ในมือ และส่วนอ่ื นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ ) การจัดการความรู้เป็น
กิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 

การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานท่ีผ่านการกลั่นกรอง 
(Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับ
องค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพื่อน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร  การปฏิบัติการ 
ผลลัพธ์ และการวิเครา ะห์ เพื่อสนับสนุนเปูาประสงค์ที่ส า คัญของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล 
เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการด า เนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ    
ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
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การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส า หรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่
ในกลุ่มอาเซียน) 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ
นับรวมประเทศไทยด้วย ) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ า เป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศอาเซียน หมายถึง สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา 
อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การน า เสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับ
สมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท า รายงานการ
ประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย   ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  จากนอกสถาบันเจ้าภาพ  อย่างน้อยร้อยละ 25  โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขา
นั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การน า เสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความ
ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ 
หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจาก
ต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น า เสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดประชุม
พิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการ
ประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค ์หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ท่ีมีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบที่เหมาะสมต ามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบ
หรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรี ย์และคุณประโยชน์ท่ีเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่ม
ศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ 

(1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม 
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ  

(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ  
(3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส า เร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเปูาหมาย เป็นท่ี
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ มีหลักฐานของความส า เร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ 
ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท า วิจัยเป็นผลส า เร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็นผลงานท่ีน า เสนอในที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง  (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานท่ีเป็นรูปเล่มซึ่งน า เสนอแหล่งทุนวิจัย
หรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการท าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานท่ีแหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ไว้ในเอกสารหลักสูตร  ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม  หรือการเขียน
เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุช่ือเจ้าของผลงาน ช่ือผลงาน ปีท่ีพิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิ ชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร   SJR (SCImago Journal 
Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences 
Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แผนกลยุทธ์  หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนท่ีก า หนด ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน          
แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาสและภัยคุกคาม      
กลยุทธ์ต่างๆ  ของสถาบันควรค รอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้องมีการก า หนดตัวบ่งช้ีความส า เร็จของแต่ละกลยุทธ์ และค่า
เปูาหมายของตัวบ่งช้ีเพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์  โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท า แผนด าเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  หมายถึง  แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถผลักดัน       
แผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมิน
ความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุน
ที่ต้องการใช้   ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด า เนินการให้กลยุทธ์น้ันบังเกิดผล จากน้ันจึง
จะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนท่ีต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือ
สถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุน
ของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสตูร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการประจ า ปี หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการด า เนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนท่ีถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่
ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงก ารหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด า เนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้
บรรลุเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความส า เร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเปูาหมายของตัวบ่งช้ีเหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  งบประมาณในการด า เนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้ องใช้ในการด า เนินโครงการที่
ชัดเจน 
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พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลาย
ศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น า เอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียน
การสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์
ใหม่ขึ้น 

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์ ) ภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
(ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์- เคมี) ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา  (ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 

พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  ซึ่งสามารถให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและ
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 

ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก า หนดอย่างชัดเจนว่าต้องท า อะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของ
ระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งท่ีท า ให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด า เนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ  หน่วยงาน หรือกลุ่ม
บุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่
เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม  ISCED 2013 (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนท่ี ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554) 

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ  หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด ) หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
(เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ี 
ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง 
กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น  แต่รวมถึงศีลธรรม   คุณธรรม   จริยธรรมและความถูกต้อง  ชอบธรรม
ทั้งปวง  ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ  อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก 
เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 
องค์ประกอบ ดังนี้  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผล
การปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ
เปูาประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก า กับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูง สุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด า เนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก า หนด และสร้าง
ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอ บสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน  ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและผลงานต่อเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดั บท่ีสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส า นึกในการ
รับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ 
และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้า
ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท า ความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นท่ีส า คัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการ
แก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ า นาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ า นาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วน
ราชการส่วนกล างให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ) และภาคประชาชน  ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตาม
สมควร รวมถึงการมอบอ า นาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด า เนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความ        
พึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การปรับปรุงกระบวนการ    และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด า เนินงานท่ี
ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ  การใช้อ านาจของกฎหมาย   กฎระเบียบ  ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความ  
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน     
ชายหรือหญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงท่ัวไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง       
ซึ่งเป็นข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุม่ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส า คัญ โดยฉันทามติไม่จ า เป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท ์

อาจารย์  หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต า แหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ 

อาจารย์ประจ า  หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตาม
ภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท า การ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างท่ีมีการระบุระยะเวลาการ
จ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน  ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าท่ี   ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าท่ีของอาจาร ย์ประจ า
ตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
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การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีท่ีประเมิน ดังนี้ 
9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถน ามานับได้ 

อาจารย์ประจ า หลักสูตร  หมายถึง อาจารย์ประจ า เต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน            
โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ า เกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ า อยู่แล้ว (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประ จ าหลักสูตรได้
มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่าน้ัน 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด า เนินเช่นเดียวกับการน า สนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม 
สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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ภาคผนวกที่ 3 
รายชื่อหลักสูตรที่ม ีมคอ. 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานคุณวุฒิที่อยู่ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี รายชื่อหลักสูตร (สาขาวิชา) 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์  
 

2552 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)์  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร)์  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร)์  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ์ 
 

2552 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์  
 

2552 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

2552 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
วิศวกรรมศาสตร์  
 

2553 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา (สาขา  ย่อย
ไฟฟูากาลัง) 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา (สาขาย่อย
ไฟฟูาสื่อสาร/โทรคมนาคม) หรือ วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือ 
วิศวกรรมไฟฟูาสื่อสาร  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา (สาขาย่อย
อิเล็กทรอนิกส)์ หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา (สาขาย่อย
ระบบวัดคุม) หรือ วิศวกรรมระบบวัดคุม หรือวิศวกรรมอัตโนมัต ิ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการ  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร ่ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  2553 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  
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มาตรฐานคุณวุฒิที่อยู่ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี รายชื่อหลักสูตร (สาขาวิชา) 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)  
 
 

2554 ครุศาสตรบัณฑิต (*ช่ือสาขาวิชา)  
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (*ช่ือสาขาวิชา)  
การศึกษาบัณฑิต (*ช่ือสาขาวิชา)  
วิชาเอกเดี่ยว*  
1) การศึกษาปฐมวัย  
2) การประถมศึกษา  
3) ภาษาไทย  
4) คณิตศาสตร ์ 
5) วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
6) ฟิสิกส ์ 
7) เคม ี 
8) ชีววิทยา  
9) สังคมศึกษา  
10) สุขศึกษา  
11) พลศึกษา  
12) ศิลปศึกษา  
13) ดนตรีศึกษา  
14) นาฏศิลป ์ 
15) คอมพิวเตอร ์ 
16) ภาษาต่างประเทศ**  
17) ธุรกิจศึกษา  
วิชาเอกคู่*  
1) ภาษาไทย  
2) คณิตศาสตร ์ 
3) วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
4) ฟิสิกส ์ 
5) เคม ี 
6) ชีววิทยา  
7) สังคมศึกษา  
8) สุขศึกษา  
9) พลศึกษา  
10) ศิลปศึกษา  
11) ดนตรีศึกษา  
12) นาฏศิลป ์ 
13) คอมพิวเตอร ์ 
14) ภาษาต่างประเทศ**  
15) ธุรกิจศึกษา  
16) การศึกษาพิเศษ***  
17) การศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาผู้ใหญ*่**  
18) จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว หรือ จิตวิทยาโรงเรียน***  
19) เทคโนโลยีการศึกษา***  
20) การวัดและประเมินผลการศึกษา***  
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มาตรฐานคุณวุฒิที่อยู่ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี รายชื่อหลักสูตร (สาขาวิชา) 
 

* สถาบันสามารถใช้ช่ือวิชาเอกในแต่ละวิชาเอกท่ีแตกต่างจากนี้ได ้
และจะมีการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอ่ืนๆ เพิ่มเติมใน
อนาคต  
วิชาเอกเด่ียว หมายถึง วิชาเอกท่ีนิสิต/นักศึกษาจะเรียนวิชาเอก
วิชาเดียวและสามารถสอนได ้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส าหรับวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยจะ
สอนได้เฉพาะระดับการศึกษาปฐมวัย และวิชาเอกประถมศึกษา
จะสอนได้เฉพาะระดับประถมศึกษา วิชาเอกคู่ หมายถึง วิชาเอก
ที่นิสิต/นักศึกษาจะเรียนวิชาเอกได ้๒ วิชาเอกและสอนได้ตั้งแต ่
ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
**ให้ระบุชื่อภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุุน ฯลฯ  
***วิชาเอกท่ีไม่สามารถคู่กันเองได ้เนื่องจากไม่ได้เป็นวิชาเอกท่ี
เกี่ยวข้องกับการสอนในช้ันเรียน โดยตรง จึงต้องเลือกวิชาเอกคู่
กับวิชาเอกท่ีมีการสอนในช้ันเรียนโดยตรงอีกวิชาเอกหนึ่ง 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย  
 

2554 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)  
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  
 

2554 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)์  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส)์  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์  
 

2554 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์  
 

2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต)์  
การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การแพทย์แผนไทยประยุกต)์  
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต)์  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต)์  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาพยาบาล
ศาสตร์  
 

2555 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ช่ือสาขาวิชาเป็นภาษาไทย)  
1) การพยาบาลผู้ใหญ ่ 
2) การพยาบาลเด็ก  
3) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
4) การพยาบาลผู้สูงอาย ุ 
5) การผดุงครรภ ์ 
6) การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
7) การพยาบาลผู้ปุวยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ  
8) การบริหารการพยาบาล  
9) การพยาบาลสาขาอ่ืนๆ  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร)์  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  

2557 ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต 
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ภาคผนวกที่ 4 
รายชื่อฐานข้อมูล ตามประกาศ กกอ. และ ก.พ.อ. 

วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. และ ก.พ.อ. ก าหนด  

วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กกอ. ก าหนด ได้แก่ วารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ
และระดับนานาชาต ิดังต่อไปนี ้ 

1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
 

ฐานข้อมูล เว็บไซต์ 
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/ 
PsyciNFO  http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.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/DisplayAbstractSearch.cfm 
Web of Knowledge  http://wokinfo.com 
 

2. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก ่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index –TCI) เฉพาะวารสารที่มีช่ืออยู่
ในกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2  
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php  

 
หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือฐานข้อมูล กกอ. และ ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป 
 
 
 
 

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.ei.org/
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.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
https://sciencedirect.com/
http://www.info.scopus.com/
http://papers.ssm.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://wokinfo.com/
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ภาคผนวกที่ 5 
เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นด าเนินการประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ก าหนด และในปีการศึกษา  2557 นี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายใน  เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร  ระดับคณะวิชา  และระดับสถาบัน  เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ  สกอ. จึงได้ก า หนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในส า หรับปี
การศึกษา 2557 ดังนี ้

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  6 องค์ประกอบ  
14 ตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนี ้

ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร  
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ 
- ผลงานวิชาการอาจารย์ 
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับ

การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
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องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการประเมิน 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร  
การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

6 องค์ประกอบ 14  ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบท่ีต้องด า เนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งช้ี จ านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น  “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผล
การด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ ประกอบท่ี 
2 – 6 ดังแสดงตามภาพ ต่อไปนี ้

 

 

                        คะแนนรวมเฉลี่ย    = คะแนนรวมของตัวบ่งช้ี 13 ตัวบ่งช้ี 
13 
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ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า  
คะแนนระดับหลักสูตร = 0 หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ  
 ตามคะแนนท่ีได้ ดังนี ้

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00  น้อย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ดี 
4.01 – 5.00 ดีมาก 

แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 (การก ากับมาตรฐาน ) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /คณะ/สถาบัน ต้องประเมินตัวบ่งช้ีของ
องค์ประกอบท่ี 2 ถึงองค์ประกอบท่ี 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง  โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของ
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพใน
องค์ประกอบท่ี 2 ถึง องค์ประกอบท่ี 6 เกี่ยวกับจุดเด่น  และโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดัง
ตารางต่อไปนี้ 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้  
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี  
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 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   

ผลการ
ประเมิน 

 
      

 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 

จุดเด่น 
1. 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
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2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  5 องค์ประกอบ 
17 ตัวบ่งช้ี  ดังต่อไปนี้  

 

ตัวบ่งชี้ระดับคณะ 
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 

ระดับคณะ 

ระดับคณะ (ตัวบ่งชี้) หมายเหตุ 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี  
1.7 ร้อยละของนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตัวบ่งช้ี IQA มข. 
1.8 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจากต่างประเทศต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด  (QS) 

ตัวบ่งช้ี IQA มข. 

1.9 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า ตัวบ่งช้ี IQA มข. 
2.การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์   
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
2.4 ร้อยละผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) ตัวบ่งช้ี IQA มข. 

3.การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการ  
4.การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

5.การบริหารจัดการ  5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ที่ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ 

 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร   

5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ (สกอ.) + 4 ตัวบ่งชี้ IQA มข.  

  
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของคณะ

ด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากน้ันมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน า เข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้
ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 
องค์ประกอบ 

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 
ตัวบ่งชี้ I P O คะแนน 

เฉลี่ย 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้  
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี  
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 9 
1.2, 1.3, 
1.4, 1.7 

1.5, 1.6, 
1.8 

1.1, 1.9  
 

2 4 2.2 2.1 2.3, 2.4   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 2 - 5.1, 5.2 -   

รวม 17 - 7 2   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ : ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินหลักสูตรระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้  

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 - องค์ประกอบท่ี 5 

จุดเด่น 
1. 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
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ภาคผนวกที่ 6 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full – time Equivalent Student : FTES ) 

ประจ าปีการศึกษา  2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะ/หน่วยงานที่บริการงาน
สอน 

นักศึกษาเต็มเวลา 
(FTES) 

เกณฑ์ 
คปร. 

กรอบอัตราอาจารย์ท่ีพึงมี
ตามเกณฑ์  

กรอบอัตราอาจารย์ท่ีมีอยู่
ในปัจจุบัน 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

FTES 
สุทธ ิ

ค่า 
FTES 

กรอบ
ปกต ิ

กรอบ
พิเศษ 

กรอบ
สุทธ ิ

กรอบ
เดิม 

FTES 
ต่ าสุด 

FTES 
สูงสุด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25,305 8,631 33,936   1,828 580 2,408 2,044 1 : 12 1 : 17 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 1,121 129 1,250 1 : 15 75 9 84 106 1 : 11 1 : 12 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,099 447 2,546 1 : 15 140 30 170 164 1 : 13 1 : 16 
3. คณะวิทยาศาสตร์ 3,866 839 4,705 1 : 15 258 56 314 248 1 : 16 1 : 19 
4. คณะเทคโนโลยี 420 5 425 1 : 15 28 0 28 50 1 : 8 1 : 9 
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 393 33 426 1 : 6 66 6 72 57 1 : 7 1 : 7 
6. คณะพยาบาลศาสตร์ 445 96 541 1 : 6 74 16 90 105 1 : 4 1 : 5 
7. คณะแพทยศาสตร์ 2,311 309 2,620 1 : 6 385 52 437 377 1 : 6 1 : 7 
8. คณะเทคนิคการแพทย์ 267 79 346 1 : 6 45 13 58 77 1 : 3 1 : 4 
9. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 351 413 764 1 : 6 59 69 128 51 1 : 7 1 : 15 
10. คณะทันตแพทยศาสตร์ 324 22 346 1 : 6  54 4 58 94 1 : 3 1 : 4 
11. คณะเภสัชศาสตร์ 311 350 661 1 : 6 52 58 110 78 1 : 4 1 : 8 
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 253 263 516 1 : 5.25 48 50 98 77 1 :3 1 : 7 
13. คณะศึกษาศาสตร์ 1,773 783 2,556 1 : 22.5 79 35 114 78 1 : 23 1 : 33 
14. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,261 730 2,991 1 : 27 84 27 111 125 1 : 18 1 : 24 
15. คณะวิทยาการจัดการ 1,341 455 1,796 1 : 27 50 17 67 70 1 : 19 1 : 26 
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 556 64 620 1 : 12 46 5 51 42 1 : 13 1 : 15 
17. คณะนิติศาสตร์ 60 822 882 1 : 27 2 30 32 23 1 : 3 1 : 38 
18. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 424 422 846 1 : 27 16 16 32 50 1 : 8 1 : 17 
19. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 281 1,481 1,762 1 : 27 10 55 65 16 1 : 18 1 : 110 
20. วิทยาลัยนานาชาติ 562 86 648 1 : 27 21 3 24 29 1 : 19 1 : 22 
21. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ 685  685 1 : 15 46 0 46 47 1 : 15 1 : 15 
22. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 652  652 1 : 27 24 0 24 26 1 :25 1 : 25 
23. คณะบริหารธุรกิจ 556  556 1 : 27 21 0 21 25 1 : 22 1 : 22 
24. คณะศิลปศาสตร์ 401  401 1 : 27 15 0 15 14 1 : 29 1 : 29 
25. ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 2,231 509 2,740 1 : 27 83 19 102    
26. สถาบันภาษา 1,272 276 1,548 1 : 27 47 10 57 15 1 : 85 1 : 103 
27. บัณฑิตวิทยาลัย 89 18 107        

หมายเหตุ  : นักศึกษาเต็มเวลาของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมหลายคณะ/สาขาวิชา 
: กรอบสุทธ ิเป็นกรอบอัตราก าลังท่ีพึงมีตามเกณฑ์ คปร.  
: กรอบเดิม รวมกรอบอัตราข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานหน่วยงานในก ากับ ทั้งอัตราที่มีคนครองและ 
  อัตราว่างมีเงิน (ไม่รวมกรอบอัตราลูกจ้าง) 
: ค่า FTES ต่ าสุด วิเคราะห์จากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาภาคปกต ิ
: ค่า FTES สูงสุด วิเคราะห์จากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาสุทธิ 
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ภาคผนวกที่ 7 
 

รายชื่อวารสารที่อยู่ใน Beall’s list จาก http://scholarlyoa.com/individual-journals/ 
LIST OF STANDALONE JOURNALS 

1. Academic Exchange Quarterly 

2. Academy of Contemporary Research Journal (AOCRJ) 

3. ACME Intellects 

4. Acta  de Gerencia Ciencia (CAGENA) 

5. Acta Advances in Agricultural Sciences (AAAS) 

6. Acta Medica International 

7. Advances in Forestry Letter 

8. Afrasian Journal of Humanities and Social Sciences (AAJHSS) 

9. Al Ameen Journal of Medical Sciences (AJMS) 

10. Aloy Journal of Soft Computing and Applications (AJSCA) 

11. American Based Research Journal (ABRJ) 

12. American International Journal of Contemporary Research (AIJCR) 

13. American International Journal of Contemporary Scientific Research 

14. American Journal of Advanced Agricultural Research (AJAAR) 

15. American Journal of Advanced Drug Delivery 

16. American Journal of Advances in Medical Science (ARNACA) 

17. American Journal of Engineering Research 

18. American Journal of Pharmacy and Health Research (AJPHR) 

19. American Journal of PharmTech Research (AJPTR) 

20. American Journal of Phytomedicine and Clinical Therapeutics 

21. American Journal of Scientific Research 

22. American Journal of Social issues and Humanities  

23. American Research Journal 

24. American Research Thoughts 

25. Anglisticum: International Journal of Literature, Linguistics & Interdisciplinary Studies 

26. Annals of Medical and Biomedical Sciences (AMBS) 

27. Archives Des Sciences Journal 

28. ARNACA American Journal of Advances in Medical Science 

29. Asia-Pacific Journal of Research 

30. Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences 

31. Asian Journal of Chemistry 

http://scholarlyoa.com/individual-journals/
http://www.rapidintellect.com/AEQweb/
http://aocrj.org/
http://www.acmeintellects.org/
http://www.cagena.com/
http://www.aaasjournal.com/
http://www.tmu.ac.in/acta_publications.htm
http://www.afl-journal.org/index.aspx
http://www.aajhss.org/index.php/aajhss
http://ajms.alameenmedical.org/
http://ajsca.org/
http://www.abrj.org/
http://aijcrnet.com/
http://www.americanij.com/
http://www.esterdjipress.org/index.php/AJAAR
http://www.ajadd.co.uk/
http://www.arnaca.com/
http://www.ajer.us/index.html
http://www.ajphr.com/
http://www.ajptr.com/
http://www.ajpct.org/
http://www.americanjournalofscientificresearch.com/
http://www.ajsih.org/index.php/ajsih
http://www.abrj.org/
http://researchthoughts.us/Default.aspx
http://www.anglisticum.mk/index.php
http://ambs-journal.co.uk/
http://www.sciencesarchive.com/
http://arnaca.com/
http://apjor.com/index.php
http://www.jbiopharm.com/index.php/ajbp
http://www.asianjournalofchemistry.co.in/Home.aspx
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32. Asian Journal of Health and Medical Sciences 

33. Asian Journal of Humanities and Social Sciences 

34. Asian Journal of Business and Management Sciences (AJBMS) 

35. Asian Journal of Multidisciplinary Studies 

36. Asian Journal of Pharmaceutical and Health Sciences 

37. Asian Journal of Pharmacy and Life Science 

38. Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care (AJPRHC) 

39. Australasian Journal of Herpetology 

40. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 

41. Australian Journal of Business and Management Research (AJBMR) 

42. Ayupharm: International Journal of Ayurveda and Allied Sciences 

43. Ayushdhar 

44. Bioinformation 

45. The Bioscan 

46. Bioresearch Bulletin 

47. Bioscience Discovery 

48. Biosciences, Biotechnology Research Asia (BBRA) 

49. British Biomedical Bulletin 

50. British Journal of Economics, Finance and Management Sciences 

51. British Journal of Interdisciplinary Studies 

52. British Journal of Science 

53. Bulletin of Mathematical Sciences & Applications 

54. Bulletin of Pharmaceutical Research 

55. Bulletin of Society for Mathematical Services and Standards 

56. Calodema 

57. Canadian Chemical Transactions 

58. Canadian Journal of Pure and Applied Sciences 

59. Cancer Research Frontiers 

60. Case Studies Journals 

61. Chemical Science Transactions 

62. Computer Science Chronicle 

63. Computer Science Journal 

64. The Criterion: An International Journal in English 

65. Current Biotica 

66. Current Discovery 

http://www.ajhms.org/
http://ajhss.org/
http://www.ajbms.org/index.php
http://www.ajms.co.in/sites/ajms/index.php/ajms
http://ajphs.com/
http://www.ajpls.com/index.html
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://ayushdhara.in/index.html
http://bioinformation.net/
http://www.thebioscan.in/index.htm
http://bioresonline.org/
http://biosciencediscovery.com/index.html#gsc.tab=0
http://www.biotech-asia.org/
http://bbbulletin.org/
http://www.ajournal.co.uk/BJEFM.htm
http://www.bjis-online.org/index.php/bjis
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.cjpas.net/
http://cancer-research-frontiers.org/
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/
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67. Current Trends in Technology and Sciences (CTTS) 

68. The Dawn Journal 

69. Direct Research Journals 

70. E-Library Science Research Journal 

71. Education Reform Journal 

72. ExcelingTech Publishing Company, Ltd. 

73. Elixir International Journal (formerly Elixir Online  Journal) 

74. Engineering & IT Journal (EIT Journal) 

75. Euro-Afro Journal of Arts and Social Sciences (EAJASS) 

76. European Academic Research 

77. European Environmental Sciences and Ecology Journal 

78. European International Journal of Applied Science and Technology(Centre for Promoting Knowledge 
[CPK], UK) 

79. European International Journal of Science and Humanities (EIJSH) 

80. European Journal of Academic Essays (EJAE) 

81. European Journal of Advanced Computer Science (EJACS) 

82. European Journal of Advances in Engineering & Technology (EJAET) 

83. European Journal of Biotechnology and Bioscience 

84. European Journal of Business and Social Sciences (EJBSS) 

85. European Journal of Chemistry (EurJChem) 

86. European Journal of Contemporary Economics and Management(EJCEM, EJEM) 

87. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences(Revue Européenne d’Economie, 
Finance et Sciences de l’Administration) 

88. European Journal of Educational Research (EUJER) 

89. European Journal of Educational Sciences (EJES) 

90. European Journal of Natural History (EJNH) 

91. European Journal of Scientific Research 

92. European Journal of Sustainable Development 

93. European Law and Politics Journal (ELPJ) 

94. European Online Journal of Natural and Social Sciences 

95. European Scientific Journal 

96. FLUIDS: International Journal of Medical Fluid Management 

97. FOREX Technical Journal Library 

98. Frontiers in Aerospace Engineering 

99. Galaxy: International Multidisciplinary Research Journal 

http://www.ctts.in/
http://thedawnjournal.com/
http://directresearchjournals.org/index.html
http://lsrj.in/Default1.aspx
http://www.erjournal.org/
http://ojs.excelingtech.co.uk/
http://www.elixirpublishers.com/
http://www.elixirjournal.org/
http://www.eitjournal.com/
http://euro-afrojournals.com/index.php
http://www.euacademic.org/Default.aspx
http://www.eesej.eu/
http://www.eijast.org.uk/
http://www.eijsr.org/
http://euroessays.org/
http://eujcs.eu/
http://ejaet.com/theme.php?go=home
http://www.biotechjournal.info/
http://www.ejbss.com/home.aspx
http://www.eurjchem.com/index.php/eurjchem
http://ejcem.eu/
http://www.europeanjournalofeconomicsfinanceandadministrativesciences.com/
http://eurojedu.com/
http://www.ejes.eu/
http://world-science.ru/euro/
http://www.europeanjournalofscientificresearch.com/
http://www.ecsdev.org/
http://elpjournal.eu/
http://scholarlyoa.com/individual-journals/European%20Online%20Journal%20of%20Natural%20and%20Social%20Sciences
http://eujournal.org/index.php/esj
http://www.fluidsjournal.org/
http://www.forexjournal.co.in/Index.aspx
http://www.fae-journal.org/index.aspx
http://www.galaxyimrj.com/
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100. Geodynamics Research International Bulletin (GRIB) 

101. Global Journal of Advanced Engineering Technologies and Sciences(GJAETS) 

102. Global Journal of Advanced Research (GJAR) 

103. Global Journal of Animal Scientific Research (GJASR) 

104. Global Journal of Engineering Science and Research Management(GJESRM) 

105. Global Journal of Management Science and Technology 

106. Global Journal of Medical and Health Sciences (GJM) 

107. Global Journal of Medicine and Public Health 

108. Global Journal of Multidisciplinary Studies (GJMS) 

109. Golden Research Thoughts 

110. Hygeia: Journal for Drugs and Medicines 

111. Indian Journal of Advanced Nursing (IJAN) 

112. Indian Journal of Applied-Basic Medical Sciences 

113. Indian Journal of Applied Research 

114. Indian Journal of Pharmaceutical and Biological Research (IJPBR) 

115. Indian Journal of Pharmaceutical Science & Research (IJPSR) 

116. Indian Journal of Research Anvikshiki 

117. Indian Journal of Research in Pharmacy and Biotechnology (IJRPB) 

118. Indian Journal of Scientific Research (IJSR) 

119. Indian Research Journal of Pharmacy and Science 

120. Indian Streams Research Journal 

121. Indo American Journal of Pharmaceutical Research 

122. Indo-Global Journal of Pharmaceutical Sciences 

123. Innovations in Pharmaceuticals and Pharmacotherapy (IPP) 

124. Integrated Journal of British (IJBRITISH) 

125. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 

126. Interdisciplinary Journal of Research in Business (IDJRB) 

127. Interdisciplinary Toxicology (interTOX) 

128. International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology (IARJSET) 

129. International Ayurvedic Medical Journal (IAMJ) 

130. The International Asian Research Journal (TIARJ) 

131. International Bulletin of Business Administration (Bulletin International d’Administration des Entreprises) 

132. International Design Journal 

133. International Educational E-Journal 

134. The International Interdisciplinary Journal of Education (IIJE) 

http://www.geo-dynamica.com/
http://www.gjaets.com/
http://www.gjar.org/
http://www.gjasr.com/
http://www.gjesrm.com/
http://gjmst.com/index.htm
http://globaljmhs.org/
http://www.gjmedph.org/
http://www.gjms.co.in/index.php/gjms/index
http://www.aygrt.isrj.net/
http://www.hygeiajournal.com/
http://ijan.co.in/
http://www.themedicalacademy.in/
http://www.theglobaljournals.com/ijar/index.php
http://ijpbr.in/
http://www.ijpsrjournal.com/index.php
http://www.anvikshikijournal.com/
http://www.ijrpb.com/
http://www.ijsr.in/index.php
http://irjps.in/
http://www.isrj.net/Default.aspx
http://www.iajpr.com/
http://iglobaljournal.com/
http://www.innpharmacotherapy.com/Default.aspx
http://www.ijbritish.com/
http://ijcrb.webs.com/
http://www.idjrb.com/index.php
http://www.intertox.sav.sk/
http://iarjset.com/
http://www.iamj.in/
http://www.tiarj.com/
http://www.internationalbulletinofbusinessadministration.com/
http://www.journal.faa-design.com/index.htm
http://oiirj.org/oiirj/ejournal/
http://iijoe.org/
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135. International Interdisciplinary Journal of Scientific Research (IIJSR) 

136. International Journal Advances in Social Science and Humanities(IJASSH) 

137. International Journal for Innovative Research in Science and Technology (IJIRST) 

138. International Journal for Pharmaceutical Research Scholars (IJPRS) 

139. International Journal for Research & Development in Technology(IJRDT) 

140. International Journal for Research in Emerging Science and Technology(IJREST) 

141. International Journal for Scientific Research & Development 

142. International Journal of Abdominal Research (IJAR) 

143. International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology (IJARIIT) 

144. International Journal of Advance Research in Science and Engineering(IJARSE) 

145. International Journal of Advanced Computer Technology (IJACT) 

146. An International Journal of Advanced Computer Technology(COMPUSOFT) 

147. International Journal of Advanced Engineering and Nano Technology(IJAENT) 

148. International Journal of Advanced Engineering Applications 

149. International Journal of Advanced Engineering Science and Technological Research (IJAESTR) 

150. International Journal of Advanced Information Science and Technology(IJAIST) 

151. International Journal of Advanced Life Sciences 

152. International Journal of Advanced Networking and Applications (IJANA) 

153. International Journal of Advanced Research 

154. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering (IJARCCE) 

155. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Electronics Engineering (IJARCSEE) 

156. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering (IJARCSSE) 

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

158. International Journal of Advanced Research in Education & Technology(IJARET) 

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

160. International Journal of Advanced Research in Mechanical Engineering & Technology (IJARMET) 

161. International Journal of Advanced Technology in Engineering and Science (IJATES) 

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

163. International Journal of Advanced Technology and Science (IJATS) 

164. International Journal of Advancement in Engineering Technology, Management & Applied 
Science (IJAETMAS) 

165. International Journal of Advancements in Mechanical and Aeronautical Engineering 

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

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

http://www.iijsr.org/
http://www.ijassh.com/index.php
http://www.ijirst.org/
http://www.ijprs.com/
http://ijrdt.org/
http://ijrest.net/
http://www.ijsrd.com/
http://blackhorse.nazwa.pl/public_html/ojs/index.php/ijar
http://www.ijariit.com/
http://www.ijarse.com/
http://www.ijact.org/
http://ijact.in/
http://www.ijaent.org/
http://fragrancejournals.com/
http://www.ader.org.in/
http://www.ijaist.com/
http://ijals.com/
http://www.ijana.in/
http://www.journalijar.com/index.php
http://www.ijarcce.com/
http://ijarcsee.org/index.php/IJARCSEE
http://www.ijarcsse.com/
http://www.ijarcst.com/index.html
http://ijaret.com/
http://www.ijareeie.com/
http://www.ijareeie.com/
http://ijarmet.com/
http://www.ijates.com/
http://www.ijater.com/
http://www.ijats.org/
http://www.ijaetmas.com/
http://www.ijaetmas.com/
http://www.ijamae.uamae.org/editorial_board.html
http://www.ijoart.org/
http://www.ijaet.org/
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168. International Journal of Advances in Management and Economics(IJAME) 

169. International Journal of Advances in Power Systems (IJAPS) 

170. International Journal of Aerospace and Medical Engineering 

171. International Journal of Agriculture and Crop Sciences (IJACS) 

172. International Journal of Agriculture Innovations and Research (IJAIR) 

173. International Journal of Agricultural Management & Development 

174. International Journal of Agronomy & Plant Production 

175. International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM) 

176. International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical Technology(IJABPT) 

177. International Journal of Applied Economic Studies 

178. International Journal of Applied Linguistics & English Literature 

179. International Journal of Applied Research & Studies (iJARS) 

180. International Journal of Applied Research & Studies (iJARS) 

181. International Journal of Applied Sciences and Biotechnology (IJASBT) 

182. International Journal of Artificial Intelligence and Mechatronics 

183. International Journal of Art and Humanity Science (IJAHS) 

184. International Journal of Arts and Entrepreneurship (IJAE) 

185. International Journal of Ayurveda and Pharma Research 

186. International Journal of Basic and Applied Science (IBJAS) 

187. International Journal of Basic Medical Sciences and Pharmacy (IJBMSP) 

188. International Journal of Basic Sciences and Applied Research (IJBSAR) 

189. International Journal of Bio (IJOBIO) 

190. International Journal of Bioassays 

191. International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences (IJBPAS) 

192. International Journal of Biomedical Science 

193. International Journal of Biosciences and Nanosciences (IJBSANS) 

194. International Journal of Business and Commerce 

195. The International Journal of Business & Management 

196. International Journal of Business and Management Invention 

197. International Journal of Business and Social Research 

198. International Journal of Business Tourism & Applied Sciences 

199. International Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences (IJCPS) 

200. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health (IJCRIMPH) 

201. International Journal of Communication Networks and Information Security (IJCNIS) 

202. International Journal of Comprehensive Research in Biological Sciences(IJCRBS) 

http://www.managementjournal.info/
http://www.ijaps.org/Index/
http://www.ijamejournals.com/
http://ijagcs.com/
http://ijair.org/
http://www.ijamad.com/
http://www.ijappjournal.com/
http://www.ijaiem.org/
http://www.ijabpt.com/index.html
http://sijournals.com/IJAE/
http://www.ijalel.org/Default.aspx
http://www.ijars.in/
http://www.ijars.in/
http://ijasbt.org/
http://www.ijaim.org/
http://www.ijahs.com/
http://www.ijsse.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=63
http://ijapr.in/
http://www.insikapub.com/
http://www.ijbmsp.org/index.php/IJBMSP/index
http://scholarlyoa.com/individual-journals/International%20Journal%20of%20Basic%20Sciences%20and%20Applied%20Research%20(IJBSAR)
http://www.ijobio.com/
https://www.ijbio.com/index.php/ijb
http://www.ijbpas.com/
http://www.ijbs.org/HomePage.aspx
http://ijbsans.com/index.html
http://www.ijbcnet.com/
http://www.theijbm.com/
http://www.ijbmi.org/index.html
http://www.ijbsr.org/
http://www.ijbts-journal.com/
http://www.ijcps.com/
http://www.iomcworld.com/ijcrimph/
http://www.ijcnis.org/
http://ijcrbs.com/index.php
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203. International Journal of Computational Engineering Research 

204. International Journal of Computer & Electronics Research (IJCER) 

205. International Journal of Computer and Information Technology (IJCIT) 

206. International Journal of Computer Applications 

207. International Journal of Computer Application and Engineering Technology (IJCAET) 

208. International Journal of Computer Applications in Engineering Sciences(IJCAES) 

209. International Journal of Computer Networks and Communications Security (IJCNCS) 

210. International Journal of Computer Science and Business Informatics 

211. International Journal of Computer Science and Information Security 

212. International Journal of Computer Science and Information Technologies 

213. International Journal of Computer Science and Network (IJCSN) 

214. International Journal of Computer Science and Network Security(IJCSNS) 

215. International Journal of Computer Science Engineering (IJCSE) 

216. International Journal of Computer Science, Information Technology, & Security (IJCSITS) 

217. International Journal of Computer Science Issues 

218. International Journal of Computer Systems (IJCS) 

219. International Journal of Computing Academic Research (IJCAR) 

220. International Journal of Computing Science and Information Technology (IJCSIT) 

221. International Journal of Current Business and Social Sciences (IJCBSS) 

222. International Journal of Current Innovation Research  (IJCIR) 

223. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 

224. International Journal of Current Research 

225. International Journal of Current Research and Academic Review(IJCRAR) 

226. International Journal of Current Research and Review 

227. International Journal of Current Research in  Life Sciences (IJCRLS) 

228. International Journal of Current Science 

229. International Journal of Dental and Health Sciences 

230. International Journal of Development Research 

231. International Journal of Digital Communication and Networks (IJDCN) 

232. International Journal of Digital Library Services (IJODLS) 

233. International Journal of Drug Development and Research (IJDDR) 

234. International Journal of E-Computer Science Evolution 

235. International Journal of Economics and Finance (IJEF) 

236. International Journal of Economics and Research 

237. International Journal of Economics, Commerce and Management(IJECM) 

http://www.ijceronline.com/editorial-board.html
http://ijcer.org/
http://www.ijcit.com/
http://www.ijcaonline.org/
http://www.ijcaet.net/
http://www.caesjournals.org/
http://ijcncs.org/
http://www.ijcsbi.org/index.php/ijcsbi
https://sites.google.com/site/ijcsis/
http://www.ijcsit.com/index.php
http://ijcsn.org/
http://ijcsns.org/
http://www.ijcse.net/index.php
http://ijcsits.org/
http://ijcsi.org/index.php
http://www.ijcsonline.com/
http://www.meacse.org/ijcar/
http://ijcsit.org/
http://scholarlyoa.com/individual-journals/International%20Journal%20of%20Current%20Business%20and%20Social%20Sciences%20(IJCBSS)
http://journalijcir.com/
http://www.ijcmas.com/
http://www.journalcra.com/
http://www.ijcrar.com/
http://www.ijcrr.com/current_issue.html
http://www.ijcrls.com/
http://currentsciencejournal.info/index.html
http://www.ijdhs.com/home.html
http://www.journalijdr.com/
http://ijdcn.co.in/
http://www.ijodls.in/
http://www.ijddr.in/
http://www.ijecse.com/
http://www.ijsse.org/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=63
http://www.ijeronline.com/
http://ijecm.co.uk/
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238. International Journal of Education and Social Science (IJESS) 

239. The International Journal of Educational and Psychological Assessment 

240. International Journal of Electrical and Electronics Engineers (IJEEE) 

241. International Journal of Electrochemical Science 

242. International Journal of Electronics and Computer Research (IJECR) 

243. International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering 

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

245. International Journal of Emerging Research in Management and Technology (IJERMT) 

246. International Journal of Emerging Science and Engineering (IJESE) 

247. International Journal of Emerging Sciences (IJES) 

248. International Journal of Emerging Technology & Research (IJETZR) 

249. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering 

250. International Journal of Energy & Technology 

251. International Journal of Engineering & Science Research (IJESR) 

252. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) 

253. International Journal of Engineering and Applied Sciences 

254. International Journal of Engineering and Computer Science (IJECS) 

255. International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) 

256. International Journal of Engineering and Management Research(IJEMR) 

257. The IJES: The International Journal of Engineering and Science 

258. International Journal of Engineering and Science Invention (IJESI) 

259. International Journal of Engineering Development and Research (IJEDR 

260. International Journal of Engineering Innovations and Research (IJEIR) 

261. International Journal of Engineering Inventions 

262. International Journal of Engineering Research 

263. International Journal of Engineering Research and Applications 

264. International Journal of Engineering Research and Development(IJERD) 

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

266. International Journal of Engineering Researches and Management Studies (IJERMS) 

267. International Journal of Engineering Science & Advanced Technology 

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

269. International Journal of Engineering, Science and Technology 

270. International Journal of Engineering Sciences & Research Technology(IJESRT) 

271. International Journal of Engineering Sciences & Management (IJESMR) 

272. International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT) 

http://www.ijessnet.com/
https://sites.google.com/site/tijepa2012/home
http://www.arresearchpublication.com/
http://www.electrochemsci.org/
http://www.ijecr.com/
http://www.ijecce.org/
http://www.ijecct.org/index.htm
http://www.ermt.net/
http://www.ijese.org/
http://ijes.info/index.html
http://www.ijetr.org/
http://www.ijetae.com/index.html
http://www.journal-enertech.eu/
http://www.ijesr.org/
http://www.ijeat.org/
http://eaas-journal.org/
http://www.ijecs.in/
http://ijeit.com/index.php
http://www.ijemr.net/
http://www.theijes.com/
http://www.ijesi.org/index.html
http://www.ijedr.org/index.php
http://ijeir.org/
http://www.ijeijournal.com/index.html
http://www.ijer.in/ijer/
http://www.ijera.com/index.html
http://www.ijerd.com/
http://www.ijerst.com/index.php
http://www.ijerms.com/
http://ijesat.org/
http://www.ijesit.com/
http://www.ijest-ng.com/
http://www.ijesrt.com/index.html
http://www.ijesmr.com/
http://ijettjournal.org/
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273. International Journal of English and Education 

274. International Journal of English Language & Translation Studies (IJ-ELTS) 

275. International Journal of English Language , Literature & Humanities(IJELLH) 

276. International Journal of Farming and Allied Sciences 

277. International Journal of Fundamental & Applied Sciences 

278. International Journal of Governance 

279. International Journal of Health Research 

280. International Journal of Health Sciences and Research 

281. International Journal of Human Resource and Procurement (IJHRP) 

282. International Journal of Human Sciences 

283. International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)\ 

284. The International Journal of Humanities & Social Studies 

285. International Journal of Humanities, Engineering and Pharmaceutical Sciences 

286. International Journal of Information and Communication Research 

287. International Journal of Information and Communication Technology Research 

288. International Journal of Information and Communication Technology Trends (IJICTT) 

289. International Journal of Information Sources and Services: A Research Journal in Library Science  (IJSS) 

290. International Journal of Information Technology & Business Management 

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

292. International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences (IJIRES) 

293. International Journal of Information Technology and Electrical Engineering (ITEE) 

294. International Journal of Innovation in Science and Mathematics (ISISM) 

295. International Journal of Innovative Ideas 

296. International Journal of Innovative Research and Development 

297. International Journal of Innovative Research and Studies 

298. International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering(IJRAE) 

299. International Journal of Innovative Research in Engineering & Multidisciplinary Physical Sciences (IJIRMPS) 

300. International Journal of Innovative  Research in Science and Engineering (IJIRSE) 

301. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET) 

302. International Journal of Innovative Science and Modern Engineering(IJISME) 

303. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) 

304. International Journal of Innovative Technology and Research 

305. International Journal of Integrated Computer Applications & Research(IJICAR) 

306. International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies(IJIMS) 

307. International Journal of Inventions in Pharmaceutical Sciences (IJIPS) 

http://ijee.org/
http://eltsjournal.org/
http://ijellh.com/
http://ijfas.com/
http://www.bma.org.in/IJFAS.aspx
http://www.ijgovernance.com/
http://www.ijhr.org/
http://www.ijhsr.org/
http://www.ijsse.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=63
http://www.j-humansciences.com/
http://www.ijhssi.org/
http://www.theijhss.com/
http://ijheps.org/
http://www.ijicr.com/
http://esjournals.org/index.php
http://www.ijictt.ictt.info/
http://www.ijss.in/
http://www.jitbm.com/
http://ijitcs.com/
http://www.ijires.org/
http://www.iteejournal.org/
http://ijism.org/index.php/en/
http://www.publishtopublic.com/
http://www.ijird.com/
http://www.ijirs.com/
http://ijirae.com/
http://ijirmps.com/
http://www.ijirse.in/index.html
http://www.ijirset.com/
http://www.ijisme.org/
http://www.ijitee.org/
http://www.ijitr.com/
http://ijicar.net/
http://www.ijims.com/current.php
http://www.ijips.net/
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308. International Journal of Inventive Engineering and Sciences (IJIES) 

309. The International Journal of Knowledge, Innovation and Entreprenurship 

310. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World 

311. International Journal of Latest Research in Engineering and Computing(IJLREC) 

312. International Journal of Latest Trends in Engineering, Science and Technology (IJLTEST) 

313. International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies (IJllJS) 

314. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 

315. International Journal of Life science and Pharma Research 

316. International Journal of Life Sciences Biotechnology and Pharma Research (IJLBPR) 

317. The International Journal of Management 

318. International Journal of Management and Business Studies (IJMBS) 

319. International Journal of Management and Social Science Research Review (IJMSRR) 

320. International Journal of Management, Economics and Social Sciences(IJMESS) 

321. International Journal of Management Research and Business Strategy(IJMRBS) 

322. International Journal of Management Research and Review (IJMRR) 

323. International Journal of Management Sciences and Business Research(IJMSBR) 

324. International Journal of Mathematical Research & Science 

325. International Journal of Mathematics and Soft Computing (IJMSC) 

326. International Journal of Medical Science and Education (IJMSE) 

327. International Journal of Medical Science Research and Practice (IJMSRP) 

328. International Journal of Medical Sciences and Health Care (IJMSHC) 

329. International Journal of Medical Research & Health Sciences (IJMRHS) 

330. International Journal of Medicine and Biomedical Research 

331. International Journal of Medicine and Biosciences 

332. International Journal of Medicobiologial Research 

333. International Journal of Modern Engineering Research (IJMER) 

334. International Journal of Modern Sciences and Engineering Technology(IJMSET) 

335. International Journal of Mosquito Research 

336. International Journal of Multidisciplinary and Current Research (IJMCR) 

337. International Journal of Multidisciplinary and Scientific Emerging Research (IJMSER) also here 

338. International Journal of Multidisciplinary Educational Research (IJMER) 

339. International Journal of Multidisciplinary Health Sciences 

340. International Journal of Multidisciplinary Sciences and Engineering(IJMSE) 

341. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education(IJTASE) 

342. International Journal of Novel Drug  Delivery Technology 

http://www.ijies.org/
http://ijkie.org/index.html
http://www.ijllalw.org/
http://www.ijlrec.com/
http://www.ijltest.org/
http://ijlljs.in/
http://www.ijlter.org/index.php/ijlter/index
http://www.ijlpr.com/
http://www.ijlbpr.com/index.php
http://www.theijm.com/
http://ijmbs.com/
http://ijmsrr.com/
http://www.ijmess.com/index.php
http://www.ijmrbs.com/
http://ijmrr.com/
http://www.ijmsbr.com/
http://www.ijmrs.org/
http://www.ijmsc.com/index.php/ijmsc/index
http://www.ijmse.com/
http://www.ijmsrp.com/
http://www.ijmshc.com/
http://ijmrhs.com/
http://ijmbr.com/index.php
http://www.ijmbonline.com/
http://www.ijmedres.com/
http://www.ijmer.com/
https://www.ijmset.com/home.html
http://dipterajournal.com/
http://ijmcr.com/
http://www.ijesm.com/
http://www.ijmer.in/
http://www.ijomhs.org/
http://www.ijmse.org/
http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE
http://www.scopemed.org/?jid=15
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343. International Journal of Nursing 

344. International Journal of Pharma and Bio Sciences (IJPBS) 

345. International Journal of Pharmaceutical & Research Science (IJPRS Journal) 

346. International Journal of Pharmaceutical and Biomedical Research 

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

348. International Journal of Pharmaceutical Research and Development(IJPRD) 

349. International Journal of Pharmaceutical Science Invention (IJPSI) 

350. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Business Management 

351. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research 

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

353. International Journal of Pharmacognosy (IJP) 

354. International Journal of Pharmacy 

355. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Int J Pharm Pharm Sci) 

356. International Journal of Pharmacy and Technology (IJPT) 

357. International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences 

358. International Journal of Power Electronics Engineering 

359. International Journal of Research GRANTHAALAYAH 

360. International Journal of Recent Development in Engineering and Technology (IJRDET) 

361. International Journal of Recent Scientific Research 

362. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) 

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

364. International Journal of Research and Development in Pharmacy & Life Sciences (IJRDPL) 

365. International Journal of Research and Innovation in Computer Engineering (IJRICE) 

366. International Journal of Research Development (IJORD) 

367. International Journal of Research in Aeronautical and Mechanical Engineering (IJRAME) 

368. International Journal of Research in Agricultural Sciences (IJRAS) 

369. International Journal of Research in Agriculture and Forestry (IJRAF) 

370. International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy 

371. International Journal of Research in Business Studies and Management(IJRBSM) 

372. International Journal of Research in Computer and Communication Technology 

373. International Journal of Research in Computer Science 

374. International Journal of Research in Computer Technology 

375. International Journal of Research in Electronics & Communication Technology (IJRECT) 

376. International Journal of Emerging Engineering Research and Technology (IJEERT) 

377. International Journal of Research in Engineering and Advanced Technology (IJREAT) 

http://www.ijnonline.com/
http://www.ijpbs.net/index.html
http://www.ijprsjournal.com/index.html
http://www.pharmscidirect.com/
http://www.eijppr.com/
http://www.ijprd.com/
http://www.ijpsi.org/
http://www.ijpsbm.com/
http://www.ijpsdr.com/index.htm
http://www.ijpsr.com/index.html
http://www.ijpjournal.com/
http://www.pharmascholars.com/
http://www.ijppsjournal.com/
http://www.ijptonline.com/
http://www.ijpaes.com/
http://www.ijpee.com/index.php/ijpee
http://granthaalayah.com/index.html
http://www.ijrdet.com/index.php
http://www.recentscientific.com/
http://www.ijrte.org/
http://scholarlyoa.com/individual-journals/International%20Journal%20of%20Recent%20trends%20in%20Electrical%20&%20Electronics%20Engineering%20(IJRTE)
http://www.ijrdpl.com/
http://www.ijrice.com/
http://forefrontcorpo.wix.com/ijord
http://www.ijrame.com/
http://ijras.org/
http://www.ijraf.org/
http://www.ijrap.net/
http://www.ijrbsm.org/
http://www.ijrcct.org/index.php/ojs
http://www.ijorcs.org/
http://www.opusinfo.in/ijrct/index.php/ijrct/information/readers
http://ijrect.com/
http://www.ijeert.org/
http://www.ijreat.org/
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378. International Journal of Research in Engineering and Science 

379. International Journal of Research in Engineering and Science (IJREAS) 

380. International Journal of Research in Engineering and Technology(IJRET) 

381. International Journal of Research in Humanities and Social Sciences(IJRHSS) 

382. International Journal of Research in Management & Business Studies(IJRMBS) 

383. International Journal of Research in Medical and Dental Sciences 

384. International Journal of Research in Pharmacy and Biosciences (IJRPB) 

385. International Journal of Research in Wireless Systems (IJRWS) 

386. International Journal of Research Science and Management (IJRSM) 

387. International Journal of Reviews in Computing 

388. International Journal of Science and Advanced Technology (IJSAT) 

389. The International Journal of Science & Technoledge 

390. International Journal of Science and Research 

391. International Journal of Science and Technology 

392. International Journal of Science Commerce and Humanities (IJSCH) 

393. International Journal of Science Innovations and Discoveries 

394. International Journal of Science Technology and Engineering 

395. International Journal of Sciences (IJSciences) 

396. International Journal of Scientific & Technology Research 

397. International Journal of Scientific and Engineering Research (IJSER) 

398. International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP) 

399. International Journal of Scientific Engineering and Technology 

400. International Journal of Scientific Research (IJScR) 

401. International Journal of Scientific Research and Application (IJSRA Publishing) 

402. International Journal of Scientific Research in Education 

403. The International Journal of Social and Applied Sciences 

404. The International Journal of Social Sciences (TIJOSS) 

405. International Journal of Social Sciences and Education (IJSSE) 

406. International Journal of Social Sciences and Entrepreneurship (IJSSE) 

407. International Journal of Soft Computing and Engineering 

408. International Journal of Sport Studies (IJSS) 

409. International Journal of Sustainable Development SEE OIDA International Journal of Sustainable 
Development 

410. International Journal of Technical Research and Applications (IJTRA) 

411. International Journal of Technical Research and Innovation (IJTRI) 

http://www.ijres.org/index.html
http://www.mgijournal.com/
http://ijret.org/
http://www.ijrhss.org/
http://ijrmbs.com/
https://edas.info/web/ijrmds/index.html
http://www.ijrpb.org/
http://www.ijrws.org/index.php/ijrws
http://www.ijrsm.com/
http://www.ijric.org/index.php
http://www.ijsat.com/
http://www.theijst.com/
http://www.ijsr.net/
http://ejournalofsciences.org/
http://www.ijsch.com/journaluk/Publisher-69
http://www.ijsidonline.info/
http://www.ijste.org/
http://www.ijsciences.com/
http://www.ijstr.org/
http://www.ijser.org/
http://www.ijsrp.org/
http://ijset.com/ijset/
http://www.ijscr.com/index.html
http://ijsra.com/
http://www.ijsre.com/
http://ijsas.webs.com/indexing
http://www.tijoss.com/index.html
http://www.ijsse.com/
http://www.ijsse.org/
http://www.ijsce.org/
http://ijssjournal.com/
http://www.ontariointernational.org/publications.htm
http://www.ontariointernational.org/publications.htm
http://www.ijtra.com/index.php
http://www.ijtri.org/
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412. International Journal of Trends in Economics Management and Technology (IJTEMT) 

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

414. International Journal of Wisdom Based Computing 

415. International Journal of World Research 

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

417. International Journal on Recent Technologies in Mechanical and Electrical Engineering (IJRTMEE) 

418. International Journal on Recent Trends in Life Science and Mathematics(IJRTLSM) 

419. International Journal on Research Methodologies in Physics and Chemistry (IJRMPC) 

420. International Journal Online of Humanities (IJOHMN) 

421. International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy 

422. International Letters of Natural Sciences 

423. International Letters of Social and Humanistic Sciences 

424. International Online Journal of Primary Education (IOJPE) 

425. International Refereed Journal of Engineering and Science (IRJES) 

426. International Research Journal of Applied and Basic Sciences (IRJABS) 

427. International Research Journal of Applied Finance 

428. International Research Journal of Finance and Economics 

429. International Research Journal of Pharmaceutical and Applied Sciences(IRJPAS) 

430. International Researchers 

431. International Review of Basic and Applied Sciences (IRBAS) 

432. International Review of Management and Business Research (IRMBR) 

433. International Review of Social Sciences and Humanities 

434. International Technical Sciences Journal (ITSJ) 

435. Journal der Pharmazie Forschung (RAPSR) 

436. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) 

437. Journal of Advances in Internal Medicine 

438. Journal of American Physicians and Surgeons (JPANDS) 

439. Journal of Animal and Plant Sciences (Nairobi, Kenya)\ 

440. Journal of Applicable Chemistry 

441. Journal of Applied Pharmacy 

442. Journal of Applied Pharmaceutical Science 

443. Journal of Ayurveda and Holistic Medicine (JAHM) 

444. Journal of Behavioral Sciences in Asia 

445. Journal of Bio Innovation 

446. Journal of Biomedical and Pharmaceutical Research 

http://www.ijtemt.org/
http://www.ijupbs.com/Home.aspx
http://www.wisdombasedcomputing.com/index.html
http://apjor.com/ijrp/
http://ijritcc.org/
http://www.ijrmee.org/
http://www.ijlsm.org/
http://www.ijrpc.org/
http://ijohmn.com/
http://www.ilcpa.pl/
http://www.ilns.pl/
http://www.ilshs.pl/
http://www.iojpe.org/ojs/index.php/IOJPE
http://www.irjes.com/
http://www.irjabs.com/en/
https://irjaf.com/
http://www.internationalresearchjournaloffinanceandeconomics.com/
http://www.irjpas.com/
http://iresearcher.org/index.html
http://irbas.academyirmbr.com/journalmain.php
http://www.irmbrjournal.com/index.php
http://www.irssh.com/
http://itsj.org/
http://www.rapsr.com/
http://www.jasstudies.com/Anasayfa.Aspx
http://www.aimjournal.org/index.php
http://www.jpands.org/
http://www.m.elewa.org/JAPS/
http://www.joac.info/
http://japharmacy.com/master/Default.aspx
http://www.japsonline.com/index.php
http://www.jahm.in/
http://www.joursa.com/
http://www.jbino.com/index.htm
http://jbpr.in/index.php/jbpr
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447. Journal of Business Management and Applied Economics 

448. Journal of Business Research-Turk (İşletme Araştırmaları Dergisi0) 

449. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research 

450. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences 

451. Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences (JCBPSC) 

452. Journal of Computing 

453. Journal of Contemporary Issues in Business Research 

454. Journal of Coastal Life Medicine 

455. Journal of Cosmology 

456. Journal of Current Pharma Research 

457. Journal of Current Trends in Big Data Analytics 

458. Journal of Economics and Engineering 

459. Journal of Economics and Political Economy 

460. Journal of Education and Sociology 

461. Journal of ELT and Applied Linguistics (JELTAL) 

462. Journal of Electrical Engineering 

463. Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences 

464. Journal of Environmental Hydrology 

465. Journal of Environmental Nanotechnology 

466. Journal of Evidence Based Medicine and Healthcare (JEBMH) 

467. Journal of Experimental Sciences 

468. Journal of Global Research in Computer Science (JGRCS) 

469. Journal of Health, Sport and Tourism 

470. Journal of Innovations in Pharmaceuticals and Biological Sciences(JIPBS) 

471. Journal of International Academic Research for Multidisciplinary (JIARM) 

472. Journal of International Environmental Application & Science 

473. Journal of International Management Studies 

474. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology 

475. Journal of Language and Literature 

476. Journal of Law and Ethics 

477. Journal of Mathematics and Technology 

478. Journal of Medical Biomedical and Applied Sciences 

479. Journal of Medical Research and Practice (JMRP) 

480. Journal of Microbiology and Antimicrobial Agents (JMAA) 

481. Journal of Modern Science And Technology 

http://jbmae.scientificpapers.org/
http://isarder.org/eng/
http://jocpr.com/
http://jchps.com/
http://www.jcbsc.org/index.php
http://www.journalofcomputing.org/
http://jcibr.webs.com/
http://jclmm.com/
http://journalofcosmology.com/
http://www.cpronline.in/
http://jctbda.ijkie.org/index.html
http://www.eu-print.org/iqt.php
http://www.ijepe.com/index.php/JEPE
http://www.eu-print.org/teh.php
http://www.jeltal.com/
http://www.jee.ro/index.php
http://cisjournal.org/
http://www.hydroweb.com/journal-hydrology.html
http://www.nanoient.org/journal-of-environmental-nanotechnology.php
http://www.jebmh.com/index.php
http://jexpsciences.com/
http://www.jgrcs.info/index.php/jgrcs
http://www.eu-print.org/tur.php
http://www.jipbs.com/
http://www.jiarm.com/home.html
http://www.jieas.com/index.html
http://www.jimsjournal.org/index.html
http://www.scientificpapers.org/
http://www.eu-print.org/filo.php
http://www.eu-print.org/etika.php
http://www.eu-print.org/riy.php
http://www.jmbm.in/index.php/jmbm
http://jmrp.info/index.php/jmrp
http://jmaa.co.uk/
http://jmstpapers.com/editorial_board
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482. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST) 

483. Journal of Pharmaceutical and Bioanalytical Science (JPB Science) 

484. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences (JPBMS) 

485. Journal of Pharmacy Research (JPR) 

486. Journal of Research in Computers and Technology (JRCT) 

487. Journal of Science 

488. Journal of Science Editing 

489. Journal of Scientific and Engineering Research 

490. Journal of Scientific Research and Development also here 

491. Journal of Scientific Research in Physical & Mathematical Sciences 

492. Journal of Scientific Theory and Methods 

493. Journal of Telecommunications 

494. Journal of Theoretical and Applied Information Technology (JATIT) 

495. Kashmir Economic Review 

496. Letters in Applied NanoBioScience 

497. Lingua: International Journal of Linguistics, Literature and Culture(Lingua- IJLLC) 

498. Lokavishkar International E-Journal 

499. The Macrotheme Review 

500. Mathematical and Computational Applications (MCA) 

501. Modern Behavioral Science 

502. The Modern Journal of Applied Linguistics (MJAL) 

503. Multidisciplinary Scientific Reviewer 

504. National Journal of Basic Medical Sciences 

505. National Journal of Medical and Dental Research 

506. OIDA International Journal of Sustainable Development 

507. Online International Interdisciplinary Research Journal 

508. Open Access Journal of Science and Technology 

509. Oriental Journal of Computer Science and Technology 

510. Pattern Recognition in Physics 

511. People’s Journal of Scientific Research 

512. The Pharma Research (Journal) 

513. Pharmacologia 

514. PharmacologyOnline (PhOL) 

515. PHARMANEST: An International Journal of Advances in Pharmaceutical Sciences 

516. Plant Digest 

http://www.jmest.org/
http://www.jpbscience.com/
http://www.jpbms.info/
http://jpronline.info/index.php/jpr/index
http://www.jrctonline.com/
http://www.journalofscience.net/
http://journalofscienceediting.org/
http://jsaer.com/
http://jsrad.org/
http://jsrd.org/index.html
http://www.jsrpms.com/index.php
http://journalofscientifictheoryandmethods.com/
http://www.journaloftelecommunications.co.uk/home
http://www.jatit.org/index.php
http://ker.ajku.edu.pk/
http://nanobioletters.com/
http://ijllc.eu/
http://liirj.org/
http://macrotheme.com/home
http://mcajournal.cbu.edu.tr/
http://pwriters.com/index.php/mbs/index
http://www.mjal.org/index.htm
http://oiirj.org/oiirj/msr/
http://njbms.com/
http://njmdr.org/
http://www.ontariointernational.org/publications.htm
http://oiirj.org/oiirj/
http://oajost.com/
http://www.computerscijournal.org/
http://www.pattern-recognition-in-physics.com/
http://www.pjsr.org/Home.html
http://www.thepharmaresearch.info/
http://pharmacologia.com/
http://pharmacologyonline.silae.it/front
http://www.pharmanest.net/
http://plantdigest.co.uk/index.php
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517. Progress in Physics 

518. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper 

519. Research | Research (French version) 

520. Research Directions: International Multidisciplinary Research Journal (Research Directions Journal 

521. Research in Biotechnology 

522. Research Inventy: International Journal of Engineering and Science 

523. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences(RJPBCS) 

524. Research Revolution 

525. ResearchDesk 

526. Researchers World – Journal of Arts Science & Commerce 

527. Review of Research 

528. Reviews of Progress 

529. Revista Iberoamericana de Ciencas 

530. Romanian Biotechnological Letters 

531. Science International 

532. Science International (Lahore) 

533. Science Park 

534. Science Postprint (SPP) 

535. Science Research Reporter 

536. Science Reuters 

537. Scientific Research Journal (Scirj) 

538. Scientific World 

539. The Scitech Journal 

540. Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies (SJASS) 

541. Sensors & Transducers Journal 

542. Seventh Sense Research Group Journal 

543. Smart Nanosystems in Engineering and Medicine 

544. South Asian Journal of Mathematics 

545. Swiss Journal of Research in Business and Social Science (SJRBSS) 

546. Tactful Management Research Journal (TMRJ) 

547. Technics Technologies Education Management 

548. Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT) 

549. Translational Medicine and Biotechnology (TMB) 

550. Universal Journal of Applied Computer Science and Technology 

551. Universal Journal of Computer Science and Engineering Technology (UniCSE) 

http://www.ptep-online.com/
http://behaviorsciences.com/
http://www.labome.org/
http://www.labome.fr/
http://researchdirection.org/Default.aspx
http://www.researchinbiotechnology.com/home
http://www.researchinventy.com/index.html
http://www.rjpbcs.com/index.html
http://www.researchrevolution.in/index.php
http://researchdesk.net/
http://www.researchersworld.com/index.html
http://www.ror.isrj.net/
http://reviewsofprogress.org/
http://www.reibci.org/
http://www.rombio.eu/
http://www.scienceinternational.com/
http://sci-int.com/
http://www.scienceparks.in/Default.aspx
http://www.spp-j.com/
http://www.jsrr.in/
http://www.sciencereuters.com/
http://www.scirj.org/
http://scientificworld.co.uk/
http://www.thescitech.com/
http://scottishjournal.co.uk/
http://www.sensorsportal.com/HTML/DIGEST/Journal_Subscription.htm
http://ssrgj.blogspot.com/
http://gintem.org/
http://www.sajm.com.nu/index.htm
http://www.sjrbss.com/
http://tmgt.lsrj.in/
http://www.ttem.ba/index.html
http://tujournals.tu.ac.th/tijsat/index.aspx
http://oiirj.org/oiirj/tmb/
http://uniascit.in/index.php
http://www.unicse.org/
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552. Universal Journal of Pharmacy (UJP Online) 

553. Universe of Emerging Technology and Science (UNIETS) 

554. Visi Jurnal Akademik 

555. Weekly Science International Research Journal 

556. World Applied Sciences Journal 

557. World Essays Journal (WEJ) 

558. World Journal of Pharmaceutical Research (WJPR) 

559. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (WJPPS) 

560. World Journal of Science and Technology (WJST) 

 
รายชื่อส านักพิมพ์ท่ีอยู่ใน Beall’s list จาก http://scholarlyoa.com/publishers/ 
 
 LIST OF PUBLISHERS 

1. The 5th Publisher 

2. A M Publishers 

3. Abhinav 

4. Academe Research Journals 

5. Academia Publishing 

6. Academia Research 

7. Academia Scholarly Journals (ASJ) 

8. Academic and Business Research Institute 

9. Academic and Scientific Publishing 

10. Academic Journals 

11. Academic Journals and Research ACJAR 

12. Academic Journals Online (AJO) 

13. Academic Journals, Inc. 

14. Academic Knowledge and Research Publishing 

15. Academic Organization for Advancement of Strategic and International Studies (Academic OASIS) 

16. Academic Publications, Ltd. 

17. Academic Research Journals 

18. Academic Research Publishers (ARPUB) 

19. Academic Research Publishing Agency 

20. Academic Scholars Publishing House 

21. Academic Sciences 

22. Academic Star Publishing Company [also here] 

http://www.ujponline.com/
http://www.uniets.com/
http://www.visijurnal.com/
http://www.weeklyscience.org/Default.aspx
http://www.wasj.org/
http://worldessaysj.com/en/
http://www.wjpr.net/
http://www.wjpps.com/fromeditordesl.php
http://worldjournalofscience.com/
http://scholarlyoa.com/publishers/
http://www.5thpublisher.com/
http://ampublisher.com/index.html
http://www.abhinavjournal.com/
http://www.academeresearchjournals.org/
http://academiapublishing.org/index.htm
http://academiaresearch.org/
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.academicjournalsonline.co.in/
http://www.academicjournalsinc.com/
http://www.akrpub.com/
http://www.academicoasis.org/
http://www.acadpubl.eu/index.html
http://www.academicresearchjournals.org/index.htm
http://arpub.net:8990/ar/index.dhtml
http://www.arpapress.com/
http://academic-publishing-house.com/
http://www.ijaponline.org/
http://www.academicstar.us/index.asp
http://www.astarstore.us/
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23. Academic World Education & Research Center 

24. AcademicDirect 

25. Academicians’ Research Center (ARC) 

26. Academy Journals 

27. Academy of IRMBR International Research in Management and Business Realities 

28. Academy of Knowledge Process 

29. Academy of Science and Engineering (ASE) 

30. Academy of Science and Social Science (ASSS) 

31. Academy of Scientific and Applied Research (ASAAR) 

32. Academy Publish 

33. Access International Journals 

34. Access Journals 

35. ACT Publishing 

36. Ada Lovelace Publications 

37. Advance Educational Institute & Research Centre (AEIRC) 

38. Advanced Journals 

39. Advance Research Publications 

40. Advanced Research Journals 

41. Advanced Scholars Journals 

42. Advanced Science and Engineering Technology Institute (ASET) 

43. Advanced Science Research Journals 

44. Advancement and Development in Technology International (Aditi) 

45. Advancements in Science 

46. AENSI (American-Eurasian Network for Scientific Information) 

47. African Research Review (AFRREV) 

48. AgiAl Publishing House 

49. AIRCC Publishing Corporation 

50. Aizeon Publishers 

51. Akademik Plus Publication 

52. Allied Journals 

53. American Academic & Scholarly Research Center (AASRC) 

54. American Association for Science and Technology (AASCIT) 

55. American Research Institute for Policy Development 

56. American Research Journals 

57. American Research Publications 

http://www.world-education-center.org/
http://ph.academicdirect.org/
http://www.arcjournals.org/index.php
http://www.academyjournals.net/
http://www.academyirmbr.com/
http://akpinsight.webs.com/
http://www.scienceengineeringacademy.org/asesite/
http://www.asss-web.com/
http://asaarjournals.com/
http://www.academypublish.org/
http://www.accessinterjournals.org/
http://www.accessjournals.org/
http://www.ghrnet.org/
http://www.ada-lovelace.co.uk/
http://aeirc-edu.com/
http://advancedjournals.org/index.htm
http://www.adrpublications.com/index.html
http://www.advancedresearchjournals.org/
http://advancedscholarsjournals.org/
http://www.asetrc.org/
http://advancedscienceresearchjournals.org/
http://aditisci.com/index.php
http://www.ajournals.com/
http://www.aensiweb.com/index.html
http://afrrevjo.net/
http://www.agialpress.com/
http://airccse.org/index.php
http://www.aizeonpublishers.net/aboutus.html
http://www.alliedjournals.com/
http://aasrc.org/
http://www.aascit.org/home/index
http://aripd.org/
http://www.arjonline.org/
http://www.arepub.com/
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58. American Scientific Research Journals 

59. American Society for Science and Engineering 

60. American Society of Registered Nurses 

61. American V-King Scientific Publishing 

62. Annex Publishers 

63. ANSINetwork 

64. Antarctic Journals 

65. Aperito Publications 

66. Apex Journal 

67. Apex Journals  —  Apex Journal 

68. Applied Science Innovations 

69. Archers & Elevators Publishing House 

70. ARPN Journals 

71. ASD Publisher 

72. Ashdin Publishing 

73. AshEse Visionary 

74. Asia Pacific Institute of Advanced Research 

75. Asian Academic Research Associates 

76. Asian Economic and Social Society (AESS) 

77. Asian Online Journal Publishing Group 

78. Asian Online Journals 

79. Asian Research Consortium 

80. Associated Asia Research Foundation (AARF) 

81. Association of Computer Electronics and Electrical Engineers (ACEEE) 

82. AstonJournals 

83. Athal Press & Media 

84. Atharva Scientific Publications 

85. Athens Institute for Education and Research (ATINER) 

86. Atlas Publishing, LP 

87. Austin Publishing Group 

88. Australian Academy of Business and Social Sciences 

89. Australian International Academic Centre Pty. Ltd. 

90. Australian International Research Consortium (Australian International Journals 

91. Avanti Publishers.com 

92. Avens Publishing Group 

http://www.americanscientificresearchjournals.org/
http://www.as-se.org/
http://www.asrn.org/
http://www.vkingpub.com/
http://www.annexpublishers.com/
http://www.ansinet.com/
http://www.domainsmoon.com/
http://aperito.org/index.php
http://www.apexjournal.org/
http://apexjournals.org/index.html
http://www.apexjournal.org/
http://www.applied-science-innovations.com/
http://www.aeph.in/
http://arpnjournals.com/
http://asdpub.com/
http://www.ashdin.com/
http://www.ashese.co.uk/
http://apiar.org.au/
http://www.asianacademicresearch.org/index.html
http://www.aessweb.com/index.php
http://www.asianonlinejournals.com/
http://www.ajouronline.com/
http://www.aijsh.org/?task=index
http://www.aarf.asia/
http://www.theaceee.org/
http://astonjournals.com/
http://www.athalgroup.com/Athal-Press-and-Media.aspx
http://www.atharvapub.com/HomePage/
http://www.atiner.gr/
http://www.atlas-publishing.org/index.php
http://austinpublishinggroup.org/
http://www.aabss.org.au/
http://www.aiac.org.au/
http://www.ausinternationaljournals.com.au/
http://www.avantipublishers.com/
http://www.avensonline.org/
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93. Avestia Publishing 

94. Avicena Publisher 

95. Basic Research Journals 

96. Bell Press 

97. Bentham Open 

98. Best Journals 

99. Better Advances Press 

100. Bio Accent (Bioaccent) 

101. Biohelikon 

102. BioInfo Publications 

103. BioIT international Journals  

104. Biological and Chemical Publishing 

105. BioMed Research 

106. BioMedSciDirect Publications 

107. BioPublisher 

108. Bioscience Research & Educational Institute [Link dead as of 2012-11-14] 

109. Blaze Journals 

110. Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication 

111. Blue Ocean Research Journals 

112. BluePen Journals 

113. Bonfring 

114. Bowen Publishing 

115. Bret Research Journals 

116. British Association of Academic Research (BAAR) 

117. British Journal 

118. Business Journalz (BJ) 

119. Business Perspectives 

120. Canadian Center of Science and Education 

121. Canadian Research & Development Center of Sciences and Cultures  see CSCanada 

122. Canadian Science and Technology Press Inc. 

123. Cardiology Academic Press 

124. Center for Enhancing Knowledge (CEK), UK 

125. The Center for Innovations in Business & Management Practice 

126. Center for Promoting Ideas 

127. Center for the Development and Dissemination of Knowledge 

http://avestia.com/
http://www.avicenapublisher.org/
http://basicresearchjournals.org/index.html
http://bellpress.org/
http://www.bentham.org/open/
http://www.bestjournals.in/index.php
http://www.bapress.ca/index.html
http://bioaccent.org/
http://www.biohelikon.org/
http://www.bioinfopublication.org/
http://bipublication.com/index.html
http://www.bacpl.org/
http://bmrjournals.com/Home/Index
http://www.biomedscidirect.com/aboutjournal.php
http://biopublisher.ca/
http://www.bret.ac.in/
http://blazejournals.org/index.php
http://blueeyesintelligence.org/
http://www.borjournals.com/
http://www.bluepenjournals.org/
http://www.bonfring.org/
http://www.bowenpublishing.com/
http://www.bretj.com/
http://www.bjmhs.baar.org.uk/
http://www.bjournal.co.uk/
http://www.businessjournalz.org/
http://businessperspectives.org/
http://ccsenet.org/web/
http://cscanada.net/
http://canadianstpress.com/ojs/index.php
http://cardiologyacademicpress.com/
http://www.cekinfo.org.uk/
http://www.cibmp.org/
http://www.cpinet.info/
http://www.cddk.org/index.html
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128. Central Research Insight 

129. Centre For Info Bio Technology (CIBTech) 

130. Centre of Excellence for Scientific & Research Journalism (COES&RJ) 

131. Centre of Promoting Research Excellence (CPRE) 

132. ClinMed International Library 

133. Cloud Journals 

134. Cloud Publications 

135. The Clute Institute 

136. Codon Publications 

137. Coltharp Institute 

138. Columbia International Publishing 

139. Comprehensive Research Journals 

140. Computer Science Journals 

141. CONFAB Journals 

142. Congress Press 

143. Contemporary Research Center (CRC), Australia 

144. Cosmic Journals 

145. Cosmos Scholars Publishing House 

146. Council for Innovative Research 

147. CREST Journals 

148. Crown Journals 

149. CSCanada 

150. CTR Publications 

151. Cyber Journals 

152. Darsgah-e-Ahlebait 

153. David Publishing 

154. Deccan Pharma Journals 

155. DeNovo Scientific Publishing 

156. Design for Scientific Renaissance 

157. Developing Country Think Tank Institute 

158. Direct Research Journals 

159. DISA Publication Group (DP Group) 

160. Discourse Journals 

161. Discovery Publishing Group  

162. Donnish Journals 

http://cri.ideainfinity.pk/?p=1
http://www.cibtech.org/index.htm
http://www.centreofexcellence.net/
http://cprenet.com/home/
http://clinmedlibrary.com/
http://cloud-journals.com/
http://www.cloudpublications.org/
http://www.cluteinstitute.com/index.html
http://codonpublications.com/index.php/codon
http://www.coltharpinstitute.com/
http://www.uscip.org/
http://www.crjournals.org/
http://www.cscjournals.org/
http://www.confabjournals.com/
http://www.congresspress.com/Journals/index.php/index/index
http://www.crcenter.info/
http://cosmicjournals.com/
http://www.cosmosscholars.com/
http://member.cirworld.com/
http://www.crestjournals.com/
http://www.crownjournals.org/
http://cscanada.net/
http://tcrjournals.com/index.php
http://www.cyberjournals.com/
http://darsgah-e-ahlebait.com/journals.php
http://www.davidpublishing.com/
http://www.deccanpharmajournals.com/
http://www.denovojournal.com/
http://www.sign-ific-ance.co.uk/index.html
http://dcthink.org/
http://www.directresearchpublisher.org/index.htm
http://www.disa.org.in/DPGroup/index.html
http://www.resjournals.org/
http://www.discovery.org.in/
http://donnishjournals.org/
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163. Dorma Journals 

164. DRUNPP Sarajevo (Society for Development of Teaching and Business Processes in New Net Environment 
in B&H) 

165. E-Cronicon 

166. e-journal (shankargargh.org) 

167. e-Science Central 

168. e3Journals 

169. Eagle Publishing Group 

170. Earth Journals 

171. Ebioscholar 

172. eCanadian Journals 

173. Econjournals 

174. The Economics and Social Development Organization (TESDO) 

175. EDUGAIT Press 

176. E-International Journals of Academic & Scientific Research (EIJASR) 

177. E-International Scientific Research Journal Consortium (E-ISRJC) 

178. EISRJC Journals (E-International Scientific Research Journal Consortium 

179. eJournals of Academic Research & Reviews 

180. eLearning Institute 

181. Electronic Center for International Scientific Information 

182. Elewa Bio Sciences 

183. Elite Hall Publishing House 

184. Elite Research Journals 

185. ELK Asia Pacific Journals 

186. Elmer Press 

187. ELVEDIT.COM 

188. Elyns Publishing Group 

189. Emerging Academy Resources (EAR) 

190. Engineering and Technology Publishing 

191. Engineering Journals (Engg Journals Publications) 

192. Engineering Research Publication 

193. Enhanced Research Publications (ER Publications) 

194. Enliven Archive 

195. Enviro Research Publishers 

196. Erudite Journals Limited 

http://www.dormaj.com/
http://www.drunpp.ba/
https://www.ecronicon.com/
http://www.shankargargh.org/index.aspx
http://esciencecentral.org/
http://www.e3journals.org/index.php
http://eaglegp.org/
http://www.earthjournals.org/
http://ebioscholar.com/ojs/index.php/index/index
http://www.ecanadianjournals.com/ecanadian/
http://www.econjournals.com/index.php/index
http://www.tesdo.org/Default.aspx
http://www.edugait.com/
http://eijasr.com/index.php
http://www.eisrjc.com/
http://www.eisrjc.com/
http://www.ejarr.com/
http://www.theelearninginstitute.org/
http://ecisi.com/
http://www.m.elewa.org/index.php
http://elitehall.elitehall.com/
http://www.eliteresearchjournals.org/
http://www.elkjournals.com/
http://www.elmerpress.com/
http://elvedit.com/
http://www.elynsgroup.com/Default.aspx
http://www.emergingresource.org/index.html
http://etpub.com/
http://www.enggjournals.com/
https://www.erpublication.org/
http://www.erpublications.com/
http://www.enlivenarchive.org/
http://www.enviropublishers.com/
http://eruditejournals.org/ejb/index.htm
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197. ESRSA Publication – Engineering and Science Research Support Academy 

198. ESci Journals Publishing 

199. ETA Maths Journals 

200. Ethan Publishing Company 

201. Eurasian Publications 

202. Euro Asia Research and Development Association 

203. EuroJournals 

204. European-American Journals 

205. ExcelingTech Publishing Company, Ltd. 

206. Excellent Publishers 

207. Expert Journals 

208. Far East Research Centre 

209. Ficus Publishers 

210. Focus in Research & Education (FIRE, Firepubs) 

211. Friends Science Publishers (FSP) 

212. Frontiers in Bioscience (FBS) 

213. Fundamental Journals 

214. Fundamental Research and Development International (FRDI) 

215. GBS Publishers & Distributors (India) 

216. Genexcellence Publication (G Publications) 

217. German Science and Technology Press 

218. Global Advanced Research Journals 

219. Global Institute for Research and Education 

220. Global International Scientific Analytical Project (GISAP) SEEInternational Academy of Science and Higher 
Education 

221. The Global Journals 

222. Global Journals, Inc. (US)  also here 

223. Global Open Journals 

224. Global Openaccess 

225. Global Research Journals 

226. Global Research Online 

227. Global Research Publishing (GRP) 

228. Global Researchers Journals 

229. Global Scholars Journals 

230. Global Science Research Journals 

http://www.esrsa.org/
http://www.escijournals.net/
http://etamaths.com/
http://www.ethanpublishing.com/
http://www.eurasianpublications.com/
http://www.euroasiapub.org/
http://eurojournals.com/
http://ea-journals.org/index.php
http://ojs.excelingtech.co.uk/
http://www.excellentpublishers.com/
http://www.expertjournals.com/
http://www.fareastjournals.com/
http://ficuspublishers.com/Home.php
http://firepubs.com/index.php
http://www.fspublishers.org/index.php
https://www.bioscience.org/
http://fundamentaljournals.org/
http://frdint.com/index.html
http://www.gbspublisher.com/
http://gpublication.com/
http://grsci-techpress.org/
http://garj.org/
http://www.gifre.org/
http://iashe.eu/en/periodicals-journals-academy
http://iashe.eu/en/periodicals-journals-academy
http://www.paripex.in/
http://globaljournals.us/
https://globaljournals.org/
http://globalopenjournals.org/
http://globalopenaccess.com/
http://www.globalresearchjournals.org/
http://www.globalresearchonline.net/
http://www.grpjournal.org/
http://www.grjournals.com/
http://www.globalscholarsjournals.org/
http://globalscienceresearchjournals.org/
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231. Global Scientific, Inc. 

232. Global Technocrats & Intellectual’s Association (GTIA) 

233. GlobalSkope Publishing Society 

234. Gnosis Open Access Publishers [Link dead; re-branded as Gratis Open Access Publishers] 

235. Gopalax 

236. Gratis Open Access Publishers 

237. Green Earth Research Network 

238. Green Global Foundation (GGF) 

239. Greener Journals 

240. Greenfield Advanced Research Publishing House 

241. Growing Science Publishing Company 

242. GS Publishers 

243. GSB Life Sciences 

244. Hans Publishers, Inc. (HansPub, 汉斯) 

245. Herald International Research Journals 

246. Herald Scholarly Open Access 

247. Herbert Open Access Journals (Herbert Publications) 

248. Hikari Ltd. 

249. Hilaris 

250. Horizon Journals 

251. Horizon Research Publishing 

252. Human and Sciences Publications (HumanPub) 

253. Human Resource Management Academic Research Society (HRMARS) 

254. i-Explore International Research Journals Consortium (IIRJC 

255. IAMURE Multidisciplinary Research 

256. IBIMA Publishing 

257. iConcept Press Ltd. 

258. IGM Publication 

259. IJRCM 

260. Impact Journals (Tamil Nadu, India) 

261. Imprints Open Access 

262. Indian Society for Education and Environment (ISEE) 

263. IndianResearchJournals.Com 

264. Indus Foundation for Education, Research & Social Welfare 

265. Infinity Press 

http://globalpublication.org/index.html
http://www.gtia.co.in/
http://globalskope.com/ijesr/index.html
http://www.gnosisoa.org/
http://www.gratisoa.org/
http://www.ijcns.com/
http://www.gratisoa.org/
http://www.gejournal.net/index.html
http://www.ggfagro.com/
http://www.gjournals.org/Index.html
http://www.garph.co.uk/index.html
http://growingscience.com/index.html
http://www.gspublishers.com/
http://gsblifesciences.org/index.php
http://www.hanspub.org/
http://heraldjournals.org/index.htm
http://www.heraldopenaccess.org/herald/
http://www.hoajonline.com/
http://www.m-hikari.com/
http://www.e-hilaris.com/index.html
http://www.horizonjournals.org/
http://www.hrpub.org/
http://www.humanpub.org/
http://hrmars.com/index.php?page=our%20journals%20f
http://www.irjcjournals.org/
http://www.iamure.com/
http://www.ibimapublishing.com/
https://www.iconceptpress.com/
http://igmpublication.org/index.html
http://ijrcm.org.in/
http://www.impactjournals.us/index.php
http://imprintsonline.org/index.php
http://www.iseeadyar.org/index.html
http://indianresearchjournals.com/Default.aspx
http://www.indusedu.org/aboutus.html
http://infinitypress.info/publisher/
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266. Infonomics Society 

267. Inforesights Publishing 

268. Information Engineering Research Institute (IERI) 

269. Ingenious Enterprises International (INGENIN) 

270. Innovare Academic Sciences 

271. Innovational Publishers 

272. Innovative Engineering Publishers 

273. Innovative Journal 

274. Innovative Publication 

275. Innovative Space of Scientific Research (ISSR Journals) 

276. INPRESSCO (International Press Corporation) 

277. INREWI 

278. Insight Knowledge 

279. Insight Medical Publishing 

280. The Institute for Business and Finance Research (IBFR) 

281. Institute for Research and Development India (IRD) 

282. Institute of Advanced Scientific Research 

283. Institute of Doctors Engineers and Scientists (IDES) 

284. Institute of Electronic & Information Technology 

285. Institute of Language and Communication Studies 

286. Institute of Research and Journals (IRAJ) 

287. Institute of Research Engineers and Doctors (IRED) 

288. Institute of Strategic and International Studies 

289. InTech Open Access Publisher – Mirror site 

290. Integrated Academic Journals 

291. Integrated Intelligent Research (IIR) 

292. Integrated Publishing Association 

293. Integrated Science Publications 

294. Intellectual Archive 

295. Intercontinental Electronic Journals 

296. Interdisciplinary Publications 

297. Interlink Continental Journals 

298. Intermedcentral 

299. International Academic Journals 

300. International Academy for Advancement of Business Research (IAABR) 

http://infonomics-society.org/
http://inforesights.com/
http://www.ier-institute.org/index.htm
http://ingenin.org/
http://innovareacademics.in/
http://www.innovationalpublishers.com/
http://scholarlyoa.com/publishers/Innovative%20Engineering%20Publishers
http://www.innovativejournal.in/
http://www.innovativepublication.com/
http://www.issr-journals.org/
http://www.inrewi.com/home
http://insightknowledge.co.uk/index.php
http://imedpub.com/
http://www.theibfr.com/
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.intergratedjournals.org/
http://iirpublications.com/index.php
http://www.ipublishing.co.in/
http://indianscience.in/pubs/journals/
http://www.intellectualarchive.com/
http://www.intercontinentalresearchjournals.org/
http://www.idpublications.org/
http://icjpublishers.org/index.php
http://www.intermedcentral.hk/
http://www.inacj.com/
http://www.iaabr.com/
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301. International Academy for Science & Technology Education and Research (IASTER) 

302. International Academy of Business & Economics 

303. International Academy of Ecology and Environmental Sciences (IAEES) 

304. International Academy of Science and Higher Education (IASH) 

305. International Academy of Science, Engineering and Technology (IASET) 

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

307. The International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 

308. International Advances for Research 

309. International Agency for Development of Culture, Education and Science 

310. International Association for Academians 

311. International Association for Engineering & Technology 

312. International Association for Engineering and Management Education (IAEME) 

313. International Association of Computer Science and Information Technology (IACSIT Press) 

314. International Association of Advances in Engineering and Technology(IAAET) 

315. International Association of Journals & Conferences (IAJC) 

316. International Association of Scientific Innovation and Research (IASIR) 

317. International Association of Technology Education & Industry 

318. International Bauhaus Science Press 

319. International Center for Business Research 

320. International Centre for Integrated Development Research (ICIDR) 

321. International Centre of Culture Inventory 

322. International Conference on Computer Science and Engineering 

323. International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) 

324. International Economics Development and Research Center (IEDRC) 

325. International Education Research Foundation (IERF) 

326. International Educative Research Foundation And Publisher 

327. International Forum of Researchers Students and Academician (IFRSA) 

328. International Foundation for Modern Education and Scientific Research(INFOMESR) 

329. International Foundation for Research and Development 

330. International House for Academic Scientific Research [Link dead as of 2013-01-02] 

331. International Indexed Refereed Research Journal 

332. International Institute for Science, Technology and Education (IISTE) (International Knowledge Sharing 
Platform) 

333. International Institute of Engineers (IIE) 

334. International Institute of Engineers & Researchers 

http://www.iaster.com/index.php
http://www.iabe.org/
http://www.iaees.org/
http://iashe.eu/en/periodicals-journals-academy
http://www.iaset.us/index.php
http://international-aset.com/index.html
http://www.iaria.org/
http://www.intlafr.com/index.html
http://iadces.com/
http://www.academians.org/
http://www.iaetjournals.com/
http://www.iaeme.com/about.asp
http://www.iacsit.org/
http://iaaet.org/
http://www.iajc.org/overview.html
http://iasir.net/index.html
http://iatei.org/
http://www.bhssci.com/
http://icbr.net/
http://www.icidr.org/index.php
http://www.icoci.org/
http://www.icgst.com/
http://idosi.org/index.htm
http://www.iedrc.org/
http://www.ierfinfo.com/
http://www.ierfinfo.com/
http://www.ifrsa.org/
http://infomesr.org/en/home
http://www.ifrnd.org/
http://www.ihasr.org/
http://www.ssmrae.com/
http://www.iiste.org/Journals/
http://www.iieng.org/journals.php
http://theiier.org/Conference/Singapore/1/ICSTEM/publication.php
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335. International Institute of Informatics and Systemics 

336. International Institute of Science & Industry Research (IISIR) 

337. International Institute of Social and Economic Sciences (ISES) 

338. International Invention Journals 

339. International Journal Publishers Group 

340. The International Journal Research Publications 

341. International Journals.co.in 

342. International Journal of Academic Research (Publisher) 

343. International Journals of Engineering & Sciences 

344. International Journals of Medical and Health Research (IJMHR) 

345. International Journals of Multi Dimensional Research 

346. International Journals of Multidisciplinary Research Academy 

347. International Journals of N&N Global Technology (IJNNGT) 

348. International Journals of Research (INTJR) 

349. International Journals of Research Papers (IJRP) 

350. International Journals of Scientific Knowledge (IJSK) 

351. International Journals of Scientific Research Publications (IJSRPUB) 

352. International Journals of Scientific Research (IJSR) 

353. International Knowledge Sharing Platform SEE International Institute for Science, Technology and 
Education (IISTE) 

354. International Network for Applied Sciences and Technology 

355. International Network for Natural Sciences (INNSPUB) 

356. International Network for Scientific & Industrial Information 

357. International Online Knowledge Services Provider (IOKSP) 

358. International Organization of Scientific Invention (IOSI) 

359. International Organization of Scientific Research (IOSR Journals) 

360. International Postgraduate Network (IPN Network) 

361. International Publisher & C.O 

362. International Publisher for Advanced Scientific Journals (IPASJ) 

363. International Recognition Multidisciplinary Research Journals, Monthly Publish 

364. International Recognition Research Journals 

365. International Research E-Journals 

366. International Research Journals (Accra, Ghana) 

367. International Research Journals (Lagos, Nigeria) 

368. International Research Organization of Computer Science (IROCS) 

http://www.iiis.org/
http://www.iisir.org/
http://www.iises.net/
http://internationalinventjournals.org/index.html
http://www.ijpg.org/
http://www.theinternationaljournal.org/ojs/index1.htm
http://www.internationaljournals.co.in/titles.aspx
http://www.eu-print.org/ilk.php
http://www.ijens.org/
http://www.ijmhr.org/index.html
http://www.ijmr.net.in/
http://www.ijmra.us/
http://www.ijnngt.org/index.php
http://intjr.com/index.php
http://gssrr.org/
http://www.ijsk.org/index.html
http://www.ijsrpub.com/
http://ijscience.com/default.htm
http://www.inast.org/
http://www.innspub.net/
http://insii.com/index.php
http://www.ioksp.com/index.html
http://iosi.in/
http://iosrjournals.org/index.html
http://www.internationalpostgraduatenetwork.org/
http://www.ipco-co.com/
http://ipasj.org/index.htm
http://lsrj.in/
http://www.lsrj.in/
http://www.oiirj.org/
http://resjournals.com/
http://www.interesjournals.org/
http://www.irocsjournals.org/irocs/home.php
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369. International Scholars Journals 

370. International Science & Research Journals (ISRJ) 

371. International Science Congress Association 

372. International Scientific Academic Corporation 

373. International Scientific Engineering and Research Publications 

374. International Scientific Publications 

375. International Society for Zoological Research (ISZR) 

376. International Society of Thesis Publication (ISTP) 

377. International Society of Universal Research in Sciences (EyeSource) 

378. InternationalJournals.co.in 

379. Internet Medical Publishing 

380. Internet Scientific Publications 

381. Interscience Journals 

382. Interscience Open Access Journals 

383. Invention Journals 

384. IOSR Journals SEE International Organization of Scientific Research 

385. iProbe Group 

386. IRED International Journals 

387. IROSSS (International Research Organization of Sciences and Social Sciences) 

388. ISISnet 

389. Islamic World Network for Environmental Science and Technology(IWNEST Publisher) 

390. ISPACS (International Scientific Publications and Consulting Services) 

391. Ivy Union Publishing 

392. Jacobs Publishers 

393. JET Publishing 

394. Journal Dynamics 

395. Journal Issues 

396. Journal of Comprehensive Research 

397. Journal of Harmonized Research Publication 

398. Journal Network 

399. Journals Club & Co. 

400. Journals Pub 

401. JournalsBank 

402. JScholar Journals 

403. JSciMed Central 

http://internationalscholarsjournals.org/
http://www.isrjournals.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.istp.org.in/
http://www.isurs.org/
http://internationaljournals.co.in/
http://imedpub.com/
http://www.ispub.com/
http://interscience.org.uk/
http://www.interscience.in/
http://inventionjournals.org/
http://iosrjournals.org/index.html
https://www.iprobegrp.com/
http://theired.org/organizer.html
http://www.irosss.org/
http://www.isisn.org/
http://www.iwnest.com/index.html
http://ispacs.com/
http://www.ivyunion.org/
http://www.jacobspublishers.com/index.php
http://www.jetpublishing.org/index.html
http://www.journaldynamics.org/
http://www.journalissues.org/index.php
http://jupapadoc.startlogic.com/compresearch/
http://www.johronline.com/
http://www.journalnetwork.org/
https://journalsclub.com/
http://www.journalspub.com/
http://www.journalsbank.com/
http://www.jscholaronline.org/list-of-journals.php
http://www.jscimedcentral.com/
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404. Jyoti Academic Press 

405. Kaleidoscope Journals 

406. Kamla Raj Enterprises (KRE Publishers) 

407. KEJA Publications 

408. Key Research Journals (KRJ) 

409. Kindi Publication 

410. Knowledge Enterprises Journals 

411. Knowledgebase Publishers 

412. KnowledgesPublisher 

413. Knowledgia Scientific (formerly Knowledgia Review) 

414. Kowsar Publishing 

415. KSP Journals 

416. KY Publications 

417. Ladder Publishing House 

418. Landmark Research Journals 

419. Lecolink Research Journals 

420. Leena & Luna International 

421. Lifescience Global 

422. LifeSciFeed Ventures 

423. Lighthouse Journal Publication (Lighthouse Journals) 

424. Literati Scientific and Publishers  (Literati Publishers) 

425. Longbridge Publishing Company 

426. Lorem Journals 

427. Macrothink Institute 

428. MacroWorld 

429. Mainspringer 

430. Management Journals 

431. Marsland Press 

432. Mary and Sam Research Academia 

433. Maryland Institute of Research 

434. MASAUM Network 

435. Maxwell Scientific Organization 

436. McMed International 

437. MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 

438. MedCrave 

http://jyotiacademicpress.com/
http://www.kjournals.org/
http://www.krepublishers.com/KRE-New-J/index.html
http://www.kejapub.com/
http://www.keyresearchjournals.org/
http://www.kindipublication.com/home.html
http://www.journals.ke-i.org/index.php/index/index
http://www.knowledgebasepublishers.org/
http://www.knowledgespublisher.com/
http://www.knowledgia.net/
http://kowsarcorp.com/pub/
http://kspjournals.org/
http://www.kypublications.com/
http://www.ladderpublishers.org/
http://www.landmarkresearchjournals.org/index.php
http://www.lecolinkresearchjournals.org/index.php
http://www.ajssh.leena-luna.co.jp/
http://www.lifescienceglobal.com/
http://www.lifescifeed.com/index.htm
http://www.lighthousejournals.org/index.php
http://literatipublishers.com/Journal/index.html
http://www.lbrpublishing.com/
http://loremjournals.com/index.php
http://www.macrothink.org/
http://www.macroworldpub.com/
http://mainspringer.com/pub_site/
http://www.managementjournals.org/index.php
http://www.sciencepub.net/
http://www.marynsam.co.uk/
http://miredu.org/
http://www.masaumnet.com/
http://maxwellsci.com/jlist.php
http://mcmed.us/
http://www.mdpi.com/
http://medcraveonline.com/
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439. Medical Science Journals [Link dead as of 2012-11-14] 

440. Mediterranean Center of Social and Educational Research (MCSER) 

441. MEDNANO Publications 

442. Medwell Journals 

443. Meghana Pubilcations  

444. Mehta Press 

445. Merit Research Journals 

446. MNK Publication 

447. Modern Research Publishers 

448. Modern Scientific Press 

449. Moksha Publishing House 

450. Mr. Scholar 

451. Muhammadon Centre for Research and Development (MCRD) 

452. Multidisciplinary Journals 

453. Mustang Journals 

454. Narain Publishers Pvt. Ltd (NPPL) 

455. Natural Sciences Publishing Corporation 

456. Naturepub 

457. Nauk Publication 

458. +Nemis Journals 

459. Net Journals 

460. New Century Publishing Group 

461. New Century Science Press 

462. New Ground Research Journals 

463. New World Sciences Academy 

464. Nexus Academic Publishers (NAP) 

465. New Science Series Journals (NSSJ) 

466. nhsJournal 

467. Nobel International Journals 

468. NobleResearch Publisher 

469. Non Olympic Times 

470. North Atlantic University Union 

471. North American Research Publishing 

472. Noto-are 

473. Novel Science 

http://medical.sciencejournals.cc/
http://mcser.org/
http://www.medtechnano.com/
http://www.medwelljournals.com/home.php
http://meghanapublications.com/index.html
http://www.mehtapress.com/
http://meritresearchjournals.org/index.htm
http://www.mnkjournals.com/index.htm
http://www.modernrespub.org/
http://modernscientificpress.com/
http://www.mokshaph.com/
https://www.mrscholar.com/
http://www.muhammadon.org/index.php
http://www.multidisciplinaryjournals.com/
http://mustangjournals.com/index.html
http://www.npplweb.com/
http://www.naturalspublishing.com/index.asp
http://naturepub.org/
http://www.naukpublication.org/
http://www.nemisjournals.org/
http://www.netjournals.org/
http://www.newcpress.com/
http://www.newcenturyscience.com/
http://www.newgroundresjournals.org/
http://www.newwsa.com/
http://nexusacademicpublishers.com/
http://scholarlyoa.com/publishers/New%20Science%20Series%20Journals%20(NSSJ)
http://nhsjournals.org/
http://www.nobel.gen.tr/
http://www.nobleresearch.org/home.aspx
http://www.nonolympictimes.org/
http://www.naun.org/wseas/cms.action
http://www.narpub.com/
https://www.notoare.com/
http://www.nvlscience.com/
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474. Novus Scientia Journals 

475. Nuclei Online 

476. OA Publishing London 

477. Oceanic Journals 

478. OMICS Publishing Group 

479. Ommega Publishers 

480. OneCentral Press 

481. Online Journals Management System (OJMS) 

482. Online Research Journals 

483. Open Academic Press 

484. Open Access Library 

485. Open Access Science Research Publisher (OASRP) 

486. Open Access Text (OAT, OA Text) 

487. Open Research and Science Library (ORSlib) 

488. Open Research Network 

489. Open Research Society 

490. Open Science 

491. Open Science Publications 

492. OpenAccessPub 

493. Openventio Publishsers 

494. ORB Academic Publisher 

495. ORIC Publications  

496. Oxford Academic Studies Press (OASP Journals) 

497. Ozean Publications 

498. Pacesetter Online Publishers 

499. Pacific Group of e-Journals (PaGe) 

500. Pak Publishing Group 

501. Panacea Research Library 

502. PaperSciences Research Publisher 

503. PBS Journals 

504. Peak Journals 

505. Pearl Research Journals 

506. Peertechz (Peer Teechz) 

507. Pelagia Research Library 

508. Pencil Academic Press 

http://novusscientia.org/index.php
http://nucleionline.org/
http://oapublishinglondon.com/index.php
http://oceanicjournals.org/
http://www.omicsonline.org/
http://ommegaonline.com/
http://www.onecentralpress.com/
http://onlinejournals.oscij.com/index.php/index/index
http://onlineresearchjournals.org/index.htm
http://www.openacademicpress.de/
http://www.oalib.com/
http://openaccessscience.com/
http://oatext.com/
http://www.orslib.org/index.html
http://www.openresearchnetwork.org/
http://www.open-knowledge-society.org/
http://www.openscienceonline.com/
http://www.opensciencepublications.com/
http://openaccesspub.org/index.php
http://openventio.org/
http://www.orb-academic.org/
http://www.oricpub.com/
http://www.oxfordasp.com/
http://ozelacademy.com/
http://pacesetteronlinepublishers.org/
http://pacificejournals.com/
http://www.pakinsight.com/
http://prlpublisher.com/
http://www.papersciences.com/
http://pbsjournals.com/index.php
http://www.peakjournals.org/index.html
http://www.pearlresearchjournals.org/
http://www.peertechz.com/index
http://pelagiaresearchlibrary.com/index.html
http://www.pencilacademicpress.org/
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509. Pharma Intelligence 

510. Pharma Publisher 

511. Pharmaceutical Research Foundation 

512. Pharmacognosy Network Worldwide 

513. PharmaInfo 

514. PharmaInterScience Publishers 

515. Pharmascope.org (JK Welfare & Pharmascope Foundation) 

516. Photon Foundation 

517. Pinnacle Journal Publication 

518. Pinnacle Research Journals (PRJ) 

519. Pioneer Scientific Publisher 

520. Platinum Global Journals 

521. Premier Publishers 

522. Prime Journals 

523. Pristine Research Journal Publications (PRJP) 

524. Priyanka Research Journal Publication 

525. Progress Publishing Company SEE International Journal of Academic Research (Publisher) 

526. Progressive Academic Publishing, UK 

527. Progressive Science Publications 

528. Project Innovation   also here 

529. ProJournals (Professional Journals) 

530. Prudence Journals 

531. Pubicon International Publications (Pubicon Journals) 

532. Public Science Framework 

533. Purple Journals [Link dead as of 2013-10-19] 

534. Pyrex Journals 

535. Quazzy Journals 

536. Quest Journals 

537. R & S Publications [Link dead as of 2013-07-04] 

538. Readers Insight Publishers 

539. Recent Science 

540. RedFame Publishing 

541. Research Academy of Social Sciences (RASS) 

542. Research Alert Journals 

543. Research and Educational Society 

http://www.pharmaintelligence.org/index.html
http://www.pharmapublisher.com/
http://pharmresfoundation.com/
http://phcog.net/
http://www.pharmainfo.in/
http://www.pharmainterscience.com/
http://www.pharmascope.org/psf/
https://sites.google.com/site/photonfoundationorganization/
http://pjpub.org/
http://prj.co.in/
http://www.pspchv.com/
http://www.platinumglobaljournals.org/
http://premierpublishers.org/
http://www.primejournal.org/index.html
http://www.prjp.org/index.htm
http://www.prjpublication.com/index.html
http://www.eu-print.org/ilk.php
http://www.idpublications.org/
http://www.pscipub.com/MWP/
http://www.projectinnovation.biz/
http://www.projectinnovation.com/
http://www.projournals.org/
http://www.prudencejournals.org/index.htm
http://www.pubicon.com/
http://www.publicscienceframework.org/home/index.html
http://www.purplejournals.org/
http://www.pyrexjournals.org/
http://quazzyjournals.org/index.htm
http://www.questjournals.org/index.html
https://sites.google.com/a/randspublications.org/randspublications/home
http://readersinsight.net/
http://recentscience.org/
http://www.redfame.com/home/
http://www.rassweb.com/
http://resealert.com/
http://www.resindia.org/
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544. Research and Knowledge Publication 

545. Research and Reviews (International Journals) 

546. Research India Publications (RIP) 

547. Research Institute for Progression of Knowledge (RIPK) 

548. ResearchLEAP 

549. Research Media Ltd. 

550. Research Publish Journals 

551. Research Publisher 

552. Research Script 

553. Research Trend 

554. Research WebPub 

555. Researchjournali 

556. Revistas Academicas 

557. RG Education Society (RG Journals of Scientific Research) 

558. Rising Vision (RV) 

559. Ross Science Publishers 

560. RS Publication 

561. Sacha International Academic Journals 

562. Sai Om Publications 

563. Sakun Publishing House (SPH) 

564. SAMANM Group of Research Publications (SGRP) 

565. Sapient Press 

566. SAVAP International 

567. Savvy Science Publisher 

568. Scholar Journals [Link dead as of 2013-04-20] 

569. Scholar People 

570. Scholar Science Journals 

571. ScholArena 

572. Scholarlink Resource Centre Limited 

573. Scholarly and Academic Research Journals (SARJ) 

574. Scholarly Journals 

575. Scholarly Research Journal’s 

576. Scholars Academic and Scientific Publishers (SAS Publishers) 

577. Scholars Research Library 

578. ScholarsHub.net 

http://www.rekpub.com/
http://www.rroij.com/
http://www.ripublication.com/
http://www.ripknet.org/
http://researchleap.com/
http://www.research-europe.com/
http://www.researchpublish.com/
http://researchpub.org/index.html
http://researchscript.com/
http://www.researchtrend.net/
http://www.researchwebpub.org/
http://www.researchjournali.com/index.php
http://revistas-academicas.com/
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.ijplsjournal.com/index.html
http://www.samanmjournals.org/
http://www.sapientpress.com/index.html
http://www.journals.savap.org.pk/
http://savvysciencepublisher.com/
http://www.scholarjournals.org/
http://scholarpeople.org/
http://www.ssjournals.com/
http://www.scholarena.com/
http://scholarlinkresearch.com/
http://www.sarjournals.org/index.html
http://scholarly-journals.com/index.htm
http://www.srjis.com/
http://saspublisher.com/
http://scholarsresearchlibrary.com/
http://www.scholarshub.net/
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579. Scholink 

580. Scholoxy Publications 

581. Sci-Afric Publishers 

582. Sci Edit Publications 

583. Sci Forschen 

584. SciDoc Publishers 

585. Sciedu Press 

586. Science & Engineering Research Support soCiety (SERSC) 

587. Science & Knowledge Publishing Corporation Limited 

588. Science Academy Publisher 

589. Science Alert 

590. Science and Education Centre of North America 

591. Science and Education Publishing 

592. Science and Engineering Publishing Company 

593. Science and Technology Publishing 

594. Science Asia Journals 

595. Science Education Foundation 

596. Science Explorer Publications (explorerpub.com) 

597. Science Fair Open Library (SFOL) 

598. Science-Fellows ElmCore Journals 

599. Science Instinct Publications 

600. Science Journal Publication (SJP) 

601. Science Park Journals 

602. Science Publications 

603. Science Publishing Corporation 

604. Science Publishing Group 

605. Science Q Publishing Group 

606. Science Record Journals 

607. Science Target 

608. Science Web Publishing (Scienceweb Publishing) 

609. ScienceDomain International   also here. 

610. ScienceHuβ 

611. Sciences & Engineering Research Publication 

612. ScienceScript 

613. Scienpress Ltd. 

http://www.scholink.org/Home.html
http://www.scholoxy.org/open-access-journals.php
http://www.sci-africpublishers.org/
http://sci-edit.net/edit/
http://sciforschenonline.org/
http://scidoc.org/index.php
http://sciedu.ca/web/
http://www.sersc.org/
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://www.scitecpub.com/
http://scienceasia.asia/
http://www.ejournalnet.com/
http://explorerpub.com/en/
http://www.sciencefairopenlib.com/index.html
http://www.science-fellows.com/
http://www.sciipub.com/
http://www.sjpub.org/
http://scienceparkjournals.com/
http://www.thescipub.com/
http://www.sciencepubco.com/
http://www.sciencepublishinggroup.com/home/index.aspx
http://www.scienceq.org/
http://www.sciencerecord.com/
http://www.sciencetarget.com/
http://www.sciencewebpublishing.net/
http://www.sciencedomain.org/
http://www.sciencedomains.org/
http://www.scihub.org/index.html
http://www.scenrp.com/
http://www.sciencescript.org/
http://www.scienpress.com/Default.asp
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614. Scientia Socialis 

615. Scientific & Academic Publishing 

616. Scientific Advances Publishers 

617. Scientific and Academic Publication 

618. The Science and Information Organization (SAI) 

619. Scientific Journals 

620. Scientific Journals International 

621. Scientific Online Publishing 

622. Scientific Perspectives Publishing (Scipers) 

623. Scientific Planet 

624. Scientific Publishing House 

625. Scientific Research Publishing (SCIRP) 

626. Scientific Viewers 

627. SciForschen SEE Sci Forschen 

628. Scigmoid 

629. Sciknow 

630. SciPress Ltd 

631. SciTechnol 

632. ScottishGroup Education and Testing Services 

633. Scribes Guild 

634. Segment Journals 

635. SETScholars 

636. Seventh Sense Research Group Journals 

637. Signpost e Journals 

638. Silicon Valley Publishers 

639. Singaporean Journals 

640. SJournals 

641. Sky Journals 

642. SM Group Open Access Journals 

643. Smart Science & Technology 

644. SmatPub 

645. Smile Nation – Lets Smile Together 

646. Smith & Franklin Academic Publishing Corporation 

647. Society for Science and Education United Kingdom (SSE-UK) also calledSociety for Science and Education 

648. Society for Science and Nature 

http://www.scientiasocialis.lt/?q=node/5
http://www.sapub.org/journal/index.aspx
http://www.scientificadvances.co.in/
http://www.sapublications.com/
http://thesai.org/
http://www.scientific-journals.co.uk/
http://www.scientificjournals.org/
http://www.scipublish.com/
http://waprogramming.com/index.php
http://www.sciencebeingjournal.com/
http://www.ilshs.pl/scientific-publishing-house-journals/
http://www.scirp.org/
http://www.scientificviewers.com/
http://sciforschenonline.org/
http://www.scigmoid.com/index.php
http://www.sciknow.org/
http://www.scipress.com/
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://iaaet.org/sjsr/index.html
http://www.sjournals.com/
http://www.skyjournals.org/index.htm
http://smjournals.com/
http://www.smartscitech.com/
http://smatpub.com/Journals.php
http://www.ijsscr.com/contact.html
http://smithandfranklin.com/
http://scholarpublishing.org/index.php/index
http://scholarpublishing.org/wp/
http://scienceandnature.org/index.php
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649. Society of Business Research 

650. Society of Education 

651. Society of Engineering Science and Technology (SEST India) 

652. Society of Interdisciplinary Business Research 

653. Source Research Journals 

654. South Asian Academic Research Journals 

655. Southern Cross Publishing Group 

656. SM Group Open Access Journals 

657. Sphinx Knowledge House 

658. SPIRI The Global Research 

659. Spring City Culture International Group Pte Ltd. Also: here. 

660. Spring International S&T Publishing Media Co. (Spring Media Publishing) 

661. Spring Journals 

662. Sprint Journals 

663. Standard Global Journals 

664. The Standard International Journals 

665. Standard Research Journals 

666. STM Connect 

667. Stringer Open 

668. Suryansh Publications 

669. SV Publication 

670. Swan Open 

671. Swiss Journals 

672. Symbiosis (Symbiosis Online Publishing) 

673. Synergy Publishers 

674. T&S Journal PUblications 

675. Takshila 

676. Taraksh Journals 

677. Technical Journals Online 

678. Technopark Publications 

679. Textroad Journals 

680. Thavan E ACT International Journals 

681. Thetic Journals 

682. TI Journals 

683. Time Journals 

https://www.sbrconferences.com/
http://soeagra.com/
http://www.sestindia.org/
http://sibresearch.org/journals.html
http://www.researchsource.org/home
http://www.saarj.com/index.html
http://www.sciencej.com/submit.html
http://smjournals.com/
http://sphinxsai.com/
http://www.spiri.org/
http://www.springcityculture.com/
http://www.spring-city.org/
http://springpublishing.org/index.php/index/index
http://www.springjournals.net/
http://www.sprintjournals.com/
http://www.standardglobaljournals.com/index.html
http://www.thesij.com/
http://standresjournals.org/index.html
http://www.stmconnect.com/
http://www.stringeropen.com/
http://scholarlyoa.wordpress.com/wp-admin/www.suryanshpublications.inf
http://www.svpublication.com/
http://www.swanopen.com/
http://www.swissjournals.org/
http://symbiosisonlinepublishing.com/index.php
http://www.synergypublishers.com/
http://tands-journal-publications.com/
http://takshila.org/
http://www.taraksh.org/index.htm
http://www.technicaljournalsonline.com/index.html
http://technoparkpublications.com/
http://www.textroad.com/
http://www.thavan.org/
http://theticjour.in/
http://waprogramming.com/
http://www.timejournals.org/
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684. Tomas Publishing 

685. Topclass Global Journals 

686. Trade Science, Inc 

687. Trans Stellar (Transstellar) 

688. Transaction Series on Engineering Sciences and Technologies 

689. Transcontinental Publishers 

690. Transnational Research Journals (formerly Universal Research Journals) 

691. TSPublications [Link dead as of 2013-08-23] 

692. U.S. Science Press 

693. Ulster Press 

694. Unique Research Journals 

695. United Scientific Group 

696. Universal Association of Computer and Electronics Engineers (UACEE) 

697. Universal Association of Mechanical and Aeronautical Engineers(UAMAE) 

698. Universal Research Group 

699. Universal Research Publications 

700. UniversityPublications.net 

701. Valley International Journals 

702. VBRI Press 

703. Vernon Innovative Publishers (Vernon, VIPOA, Vernon Open Access) 

704. Victorquest Publications [company dissolved] 

705. VRJ Publishers 

706. VSRD International Journals 

707. Watch Plus 

708. Webcrawler Journals 

709. We-Together to Save Yourself Society 

710. Wesley & Eber Publishing 

711. Whites Science 

712. Wilolud Journals 

713. Wireilla Scientific Publications 

714. WOAR Journals (World Organization of Academic Research) 

715. World Academic Journal of Business & Applied Sciences (WAJBAS Publishing) [Publisher] 

716. World Academic Publishing 

717. World Academic Union 

718. World Academy of Research and Publication 

http://tomaspubs.com/
http://www.topclassglobaljournals.org/
http://www.tsijournals.com/
http://www.tjprc.org/index.php
http://www.tsest.org/
http://icjpublishers.org/index.php
http://universalresearchjournals.org/
https://sites.google.com/a/tspublications.org/tspublications/home
http://usspress.com/
http://www.ulsterpress.co.uk/
http://www.uniqueresearchjournals.org/index.htm
http://unitedscientificgroup.com/
http://uacee.org/
http://uamae.org/
http://universalrg.org/index.aspx
http://urpjournals.com/contactus.php
http://www.universitypublications.net/index.html
http://valleyinternational.net/index.php
http://www.vbripress.com/
http://www.vipoa.org/
http://victorquestpub.com/
http://www.vrjpublishers.com/index.php/index/index
http://www.vsrdjournals.com/
http://www.watchpub.org/index.htm
http://webcrawlerjournals.org/
http://www.sospublication.co.in/index.php
http://weberpub.org/
http://whitesscience.com/
http://www.wiloludjournal.com/page.php?3
http://wireilla.com/
https://www.woarjournals.org/
http://wajbas.webs.com/
http://www.academicpub.org/
http://www.worldacademicunion.com/default.html
http://www.warponline.org/
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719. The World Academy of Research in Science and Engineering (WARSE) 

720. World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET) 

721. World Business Institute Also here: http://www.wassco.org/ 

722. World Journal of Publisher (WJP) 

723. World Journals of Academic Advances 

724. World Open Access Journals 

725. World Research Publications 

726. World Scholars 

727. World Science and Research Publishing (WSRP) 

728. World Science Publisher 

729. World Science Research Journals (WSR Journals) 

730. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) 

731. World Standard Organization 

732. Wudpecker Research Journals 

733. Wyno Academic Journals 

734. Zeal Scienza Realm of Erudition 

735. Zia World Press 
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http://warse.org/
http://www.waset.org/publications.php
http://www.wbiworld.org/
http://www.wassco.org/
http://www.wjp.co.in/
http://www.wjoaa.org/
http://www.woaj.org/
http://www.wrpjournals.com/
http://wscholars.com/
http://www.wsrpublishing.com/index.php/wsrp
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://zealscienza.com/zealscienza/
http://ziaworldpress.com/
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