การปรับปรุงและแก้ไข คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
(ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ปกสีชมพู, เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ สกอ. เมื่อ 4 ตุลำคม 2560)
หน้าที่
หัวข้อ/ตัวบ่งชี้
12 1.1 ควำมจำเป็นของกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
27

3. กระบวนกำรและวิธีกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (ปีกำรศึกษำ 25572561)

ข้อความ ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม
เพิ่มเติม : 10) กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับ
ปริญญำตรี ระดับบัณฑิตศึกษำ และแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์
เพิ่มเติม : สำหรับแนวทำงกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรที่
สถำบันอุดมศึกษำต้อง ดำเนินกำรเป็นประจำทุกปี คือ หลักสูตรสำมำรถแต่งตั้งอำจำรย์
ประจำหลักสูตร หรือผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ขนึ้ ทะเบียนของ สกอ. และเป็นคนก้ำวทัน ควำมทันสมัยของหลักสูตรมำ
ประเมินหลักสูตร และรำยงำนผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE
ในกรณีที่ต้องกำรเผยแพร่หลักสูตรฯ องค์ประกอบของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร กำหนดไว้ดังนี้
ปรับปรุง :
- ผู้ประเมินคุณภำพภำยในจำนวนอย่ำงน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒติ รงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำ
ที่ขอรับกำรประเมิน โดยเกินกว่ำกึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน และอย่ำงน้อย
หนึ่งคนของผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกนั้นต้องมีคุณวุฒิตรงกับสำขำวิชำที่ขอรับกำรประเมิน ทั้งนี้
ประธำนกรรมกำรต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกสถำบัน
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3. กระบวนกำรและวิธีกำร เพิ่มเติม : หมำยเหตุ :
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
1. แนวทำงกำรดำเนินกำรสำหรับหลักสตูรที่ขอปิดดำเนินกำรหรืองดรับนักศึกษำ
ภำยใน (ปีกำรศึกษำ 2557- หรือไม่มนี ักศึกษำมำสมัครเรียนที่กำหนดไว้ คือ กรณีหลักสูตรทีส่ ภำสถำบันอุดมศึกษำ
2561)
เห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดดำเนินกำรต้องแจ้งให้ สกอ. รับทรำบ หำกหลักสูตรยังมีนักศึกษำคง
ค้ำงอยู่ อำจำรย์ประจำหลักสูตรดังกล่ำวยังต้องทำหน้ำที่อำจำรย์ประจำหลักสูตรต่อไป
และจัดกำรเรียนกำรสอนจนกว่ำนักศึกษำคนสุดท้ำยจะสำเร็จกำรศึกษำ ทั้งนี้
สถำบันอุดมศึกษำยังต้องดำเนินกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็นประจำทุกปี โดย
ประเมินองค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เฉพำะตัวบ่งชี้
ที่มีกำรดำเนินกำร เพื่อนำผลที่ได้มำประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงกระบวนกำรหรือ
พิจำรณำดำเนินกำรอื่นๆ ต่อไป โดยคำนึงถึงประโยชน์จำกกำรประเมิน เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของหลักสูตรเป็นสำคัญ อนึง่ กำรประเมินตนเองดังกล่ำวเป็น
กำรดำเนินกำรภำยในของหลักสูตร คณะ หรือสถำบัน โดยรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของ
หลักสุตรเฉพำะตัวบ่งชี้ที่มีกำรดำเนินงำน ในกำรคำนวณค่ำคะแนนของหลักสูตรให้คิด
เฉพำะตัวบ่งชี้ที่มีกำรประเมินเท่ำนั้น และดำเนินกำรผ่ำนระบบ CHE QA Online
2. หลักในกำรพิจำรณำสำหรับตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรที่เป็นตัว
บ่งชี้กระบวนกำร (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ6.1)
กำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพในระดับหลักสูตรที่เน้น
กระบวนกำร เพื่อให้ผู้ประเมินนำไปใช้ในกำรตัดสินผลกำรประเมินให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
ให้ยึดหลักกำร คือ หลักสูตรควรกำหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภำพที่ต้องกำรจำกกระบวนกำร
ที่ได้ออกแบบ โดยอธิบำยวิธีกำรดำเนินงำนทีน่ ำไปสู่ผลลัพธ์ทตี่ อ้ งกำร มีกำรทบทวน/
ประเมิน/ศึกษำ ผลกำรดำเนินงำนที่เทียบกับผลลัพธ์ที่กำหนด หำกหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์
ตำมที่ต้องกำร ให้อธิบำยว่ำมีกำรปรับปรุงวิธีกำรทำงำนอย่ำงไร เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่
1
สำนักประกันคุณภำพ มทร.พระนคร

หน้าที่

หัวข้อ/ตัวบ่งชี้

ข้อความ ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม
ต้องกำร (หมำยเหตุ : ให้พิจำรณำผลกำรดำเนินงำนในภำพรวม ไม่ควรพิจำรณำแต่ละ
ประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5ต้องมีคำอธิบำยที่เห็นเป็นรูปธรรม

33

นิยำมศัพท์

เพิ่มเติม :
แนวโน้ม (Trends) หมำยถึง สำรสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทำงและอัตรำ
กำรเปลี่ ยนแปลงของผลลั พธ์ของสถำบั น หรือควำมคงเส้นคงวำของผลกำรด ำเนิ นกำร
ในแต่ละช่วงเวลำ แนวโน้มแสดงผลกำรดำเนินกำรของสถำบันตำมลำดับเวลำ โดยทั่วไปกำร
แสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่ำงน้อยสำมจุด (ไม่รวมค่ำคำดกำรณ์) ทั้งนี้ ในทำง
สถิติ อำจจำเป็นต้องแสดงข้อมูลมำกกว่ำนี้เพื่อยืนยันแนวโน้ม ระยะห่ำง ระหว่ำงจุดข้อมูลที่
แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลำของกระบวนกำรที่นำเสนอ หำกรอบเวลำสั้นต้องมี กำรวัดถี่
ขึ้ น ในขณะที่ ร อบเวลำที่ ย ำวกว่ ำ อำจต้ อ งใช้ ช่ ว งเวลำนำนจึ ง จะทรำบแนวโน้ ม ที่ สื่ อ
ควำมหมำยได้ชัดเจน
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นิยำมศัพท์ อำจำรย์ประจำ
หลักสูตร

เพิ่มเติม :
ทั้งนี้ อำจำรย์ประจำหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิในสำขำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิด
สอน ให้พิจำรณำว่ำ
- คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ตำมกำรแบ่งสำขำวิชำของ
ISCED2013 (UNESCO)
- กรณีมีตำแหน่งทำงวิชำกำรให้พิจำรณำจำกผลงำนทำงวิชำกำรและประสบกำรณ์
กำรทำงำนวิจัยด้วย

38-39 นิยำมศัพท์
นิยำมตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558

เพิ่มเติม : นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558
อาจารย์ประจา หมำยถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รอง
ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบตำมพันธกิจของกำรอุดมศึกษำและปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำ
อาจารย์ประจาหลักสูตร หมำยถึง อำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิ ตรงหรือ สัมพันธ์กับ
สำขำวิชำของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้ำที่สอนและค้นคว้ำวิจัยในสำขำวิชำดังกล่ำว ทั้งนี้
สำมำรถเป็นอำจำรย์ประจำหลักสูตรหลำยหลักสูตรได้ในเวลำเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตร
ที่อำจำรย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมำยถึง อำจำรย์ประจำหลักสูตรที่มีภำระหน้ำที่ใน
กำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรควบคุมคุณภำพ
กำรติ ดตำมประเมิน ผล และกำรพัฒ นำหลั กสูต ร อำจำรย์ ผู้รับผิ ด ชอบหลักสูต รต้ องอยู่
ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ โดยจะเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่ำ 1 หลักสู ตร ในเวลำเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยำกำรหรือสหวิทยำกำรให้เป็น
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำมำรถซ้ำได้เกิน 2 คน
อาจารย์พิเศษ หมำยถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อำจำรย์ประจำ
ทั้งนี้ หำกหลักสูตรใดใช้คำพิจำรณำตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี และระดับบัรฑิตศึกษำ พ.ศ.2558 นิยำมอำจำรย์
ประจำหลักสูตรในตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรจะหมำยถึง อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตำมควำมหมำยที่ปรำกฎในประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2558
2

สำนักประกันคุณภำพ มทร.พระนคร

หน้าที่
หัวข้อ/ตัวบ่งชี้
42 กรอบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 1.1 กำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรที่กำหนด
โดย สกอ.
44 องค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับ
มำตรฐำน

ข้อความ ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม
อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรดำเนินงำนในประเด็นที่เกีย่ วข้อง
เพิ่มเติม : - ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558
ปริญญำตรี เกณฑ์ 5 ข้อ
บัณฑิตศึกษำ เกณฑ์ 10 ข้อ

เพิ่มเติม :
สำหรับหลักสูตรที่เป็นไปเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ได้ประกำศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น ใน
ระดับปริญญำตรีจะพิจำรณำตำมเกณฑ์ 5 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำจะพิจำรณำ
ตำมเกณฑ์ 10 ข้อ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
51-56 ตัวบ่งชี้ 1.1 กำรบริหำร
เพิ่มเติม : ตำรำงเกณฑ์กำรประเมิน
จัดกำรหลักสูตรตำมประกำศ 1) หลักสูตรระดับปริญญำตรี
กระทรวงศึกษำธิกำร เรือ่ ง 2) หลักสูตรปริญญำโทและเอก
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
3) หลักสูตรระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต และประกำศนียบัตรชั้นสูง
ระดับปริญญำตรี และ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558
เพิ่มเติม : หมำยเหตุ
58 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 คุณภำพ
- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถำบันอุดมศึกษำต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1
บัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำน
ด้วย แม้ว่ำหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบกำรปรับปรุงก็ตำม โดยนำผลกำรดำเนินงำนของ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
หลักสูตรในรอบที่ผ่ำนมำใช้ประกอบกำรประเมิน
แห่งชำติ
- กรณีบัณฑิตที่มีอำชีพอิสระ ไม่ต้องเอำมำนับในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนำนำชำติ เป็นนักศึกษำต่ำงชำติประมำณ 90% กำรประเมิน
บัณฑิตอำจไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจำกกลับไปต่ำงประเทศไปแล้ว สำมำรถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่
เป็นนักศึกษำชำวไทยเป็นฐำนในกำรคิด เช่น มีนักศึกษำต่ำงชำติ 90 คน มีนักศึกษำไทย 10
คน ให้ประเมินโดยคิดจำกนักศึกษำไทยจำนวน 10 คนเป็นฐำน
59

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 (ปริญญำตรี) เพิ่มเติม : หมำยเหตุ
ร้อยละของบัณฑิตปริญญำ
- จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจำนวนบัรฑิตที่
ตรีที่ได้งำนทำหรือประกอบ สำเร็จกำรศึกษำ
อำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
- กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจำกไม่มีผสู้ ำเร็จ
กำรศึกษำ สำหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษำเรียนอยู่ ต้องประเมนตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ
2.2 ด้วย เนื่องจำกมีผู้สำเร็จกำรศึกษำแล้ว
60, 63 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญำโท) เพิ่มเติม : หมำยเหตุ
ผลงำนของนักศึกษำและ
- กำรนับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ นับ ณ วันที่
ผู้สำเร็จกำรศึกษำในระดับ ได้รับกำรติพิมพ์ผลงำนในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติมไิ ด้นับจำกวันที่ได้รับกำรตอบรับ
ปริญญำโททีไ่ ด้รับกำรตีพิมพ์ (Accepted)
หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญำเอก)
ผลงำนของนักศึกษำและ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำในระดับ
ปริญญำเอกที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
3
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หน้าที่
หัวข้อ/ตัวบ่งชี้
69 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษำ

86

ข้อความ ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม
เพิ่มเติม : หมำยเหตุ
- กำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำเป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ
ต่อกระบวนกำรที่ดำเนินกำรให้กับนักศึกษำตำมกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2
- อัตรำกำรคงอยุ่ของนักศึกษำ คิดจำกจำนวนนักศึกษำที่เข้ำใจแต่ละรุ่น ลบด้วยจำนวน
นักศึกษำที่ออกทุกกรณีนับถึงสิน้ ปีกำรศึกษำที่ประเมิน ยกเว้น กำรเสียชีวิต กำรย้ำยสถำนที่
ทำงำนของนักศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ คิดเป็นร้อยละของจำนวนที่รับเข้ำในแต่ละรุ่นที่มี
บัณฑิตสำเร็จกำรศึกษำแล้ว
- กำรคิดร้อยละของจำนวนนักศึกษำที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุน่
ตัวอย่ำงกำรคำนวณหลักสูตร 4 ปี

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลกำร
เพิ่มเติม : หมำยเหตุ
ดำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้มีประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง แนว
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ทำงกำรปฏิบัติ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 ได้กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติเพิ่มเติมไว้ ดังนี้
ข้อ 2 ระบุว่ำ “กรณที่สถำบันอดุมศึกษำจะจัดทำรำยละเอยีดของรำยวิชำ รำยละเอียด
ของประสบกำรณ์ ภำคสนำม (ถ้ำมี) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของรำยวิชำ รำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรของประสบกำรณ์ ภำคสนำม (ถ้ำมี) และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร
ในลักษณะอื่น สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถ ดำเนินงำนจัดทำระบบเก็บข้อมูลรำยละเอียดตำม
แนวทำงของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสำมำรถปรับเปลี่ยนหัวข้อ
รำยละเอียดให้เหมำะสมกับบริบทเฉพำะของสถำบันอุดมศึกษำนั้นๆ ได้ ทัง้ นี้ ให้คำนึงถึง
เจตนำรมณ์ของกำรจัดทำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7”
ข้อ 3 ระบุว่ำ “ให้ถือว่ำ ตัวบ่งชีผ้ ลกำรดำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ จำนวน
12 ตัวบ่งชี้ เป็น เพียงแนวทำงเท่ำนัน้ โดยสถำบันอุดมศึกษำสำมำรถกำหนดตัวบ่งชี้ผลกำร
ดำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุรวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในกำรกำหนดตัวบ่งชี้
ผลกำรดำเนินงำนที่ใช้ในกำรติดตำม ประเมิน และรำยงำนคุณภำพของหลักสูตรประจำปีที่
ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตำมบริบทและวัตถุประสงค์ ในกำรผลิตบัณฑิต
ทั้งนี้ ต้องได้รับควำมเห็นชอบหรืออนุมัติจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำ ในระหว่ำงที่สถำบัน
อุดมศึกษำยังไม่สำมำรถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือ
หำกหลักสูตรใด มีควำมประสงค์กำหนดตัวบ่งชี้แบบเดมก็สำมำรถกระทำได้ กรณีหลักสูตร
มีกำรปรับตัวบ่งชี้ใหม่ให้นำเสนอสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบในกำร
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป”

4
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หน้าที่
หัวข้อ/ตัวบ่งชี้
ข้อความ ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม
91 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบริหำร เพิ่มเติม : หมำยเหตุ
จัดกำรหลักสูตรโดยรวม
- ในกำรคำนวรค่ำคะแนน หำกหลักสูตรใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องนำมำ
(ระดับคณะ)
คำนวณทัง้ ตัวตั้งตัวหำร
- ทุกหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (แม้วำ่ จะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดดำเนินกำร
แล้วแต่ยังมีนักศึกษำคงค้ำงอยู่) ให้นำมำคำนวณด้วยทั้งตัวตั้งตัวหำร โดยใช้เฉพำะตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้องเท่ำนั้น
94-96 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษำ แก้ไข :
เต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวน คาอธิบายตัวบ่งชี้ : …… ดังนั้น คณะจึงควรมีจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวน
อำจำรย์ประจำ
อำจำรย์ประจำทีป่ ฏืบัติงำนจริง ไม่เกินจำนวนเหมำะสม
(ระดับคณะ)
เกณฑ์การประเมิน
ในกรณีที่จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับเกณฑ์มำตรฐำน
กำหนดเป็นคะแนน 5
ในกรณี ที่ จ ำนวนนั กศึ กษำเต็ มเวลำต่ ออำจำรย์ ป ระจ ำมำกกว่ ำ เกณฑ์ มำตรฐำนให้
คำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำกับเกณฑ์
มำตรฐำนและนำค่ำควำมแตกต่ำงมำพิจำรณำ ดังนี้
ค่ำควำมแตกต่ำงของจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำที่สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
ตั้งแต่ร้อยละ 20 กำหนดเป็นคะแนน 0
ค่ำควำมแตกต่ำงของจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำที่สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
ตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นำมำเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ตำมสูตรเพื่อเป็น
คะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อ
กลุ่มสำขำ
อำจำรย์ประจำ

1. วิทยำศำสตร์
- แพทย์ศำสตร์
- พยำบำลศำสตร์

8:1
4:1
6:1

สูตรการคานวณ
2. นำค่ำร้อยละจำกข้อ 1 มำคำนวณคะแนน ดังนี้
2.1) ค่ำร้อยละที่น้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่ำร้อยละที่มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่ำร้อยละที่มำกกว่ำร้อยละ 0 แต่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ให้นำมำคิดคะแนนดังนี้
คะแนนทีไ่ ด้ = 5 -

(ค่ำร้อยละที่คำนวณได้จำก 2.3)
4

เพิ่มเติม : หมำยเหตุ
- กำรคิดค่ำ FTES กรณีหลักสูตรที่สภำวิชำชีพกำหนดสัดส่วนจำนวนนักศึกษำต่อ
อำจำรย์ไม่ตรงกับสัดส่วนที่กำหนดไว้ในคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557 ให้สถำบันอุดมศึกษำยึดตำมสัดส่วนที่สภำวิชำชีพกำหนด
- กรณีที่คณะมีหลำยกลุ่มสำขำ ต้องแยกอำจำรย์ประจำว่ำอยุ่กลุ่มสำขำใดก่อน
นำมำหำค่ำคะแนนของแต่ละกลุ่ม แล้วนำมำคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ
5
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