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                   ส ำนักประกันคุณภำพ มทร.พระนคร 

การปรับปรุงและแก้ไข คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
(ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ปกสีชมพู, เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ สกอ. เมื่อ 4 ตุลำคม 2560) 

 
หน้าที่ หัวข้อ/ตัวบ่งชี ้ ข้อความ ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม 

12 1.1 ควำมจ ำเปน็ของกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

เพิ่มเติม : 10) กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับ
ปริญญำตรี ระดบับัณฑิตศึกษำ และแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์ 

27 3. กระบวนกำรและวิธีกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (ปีกำรศึกษำ 2557-
2561) 

เพิ่มเติม : ส ำหรับแนวทำงกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรที่
สถำบนัอุดมศึกษำต้อง ด ำเนนิกำรเป็นประจ ำทุกปี คือ หลักสูตรสำมำรถแต่งตั้งอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร หรือผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึน้ทะเบยีนของ สกอ. และเป็นคนก้ำวทัน ควำมทันสมัยของหลักสูตรมำ
ประเมินหลักสูตร และรำยงำนผำ่นระบบ CHE QA ONLINE 
 
ในกรณีที่ต้องกำรเผยแพร่หลักสูตรฯ องค์ประกอบของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดบัหลักสูตร ก ำหนดไว้ดังนี้ 
ปรับปรุง :  
- ผู้ประเมินคุณภำพภำยในจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒติรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำ
ที่ขอรับกำรประเมิน โดยเกินกวำ่กึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวฒุิภำยนอกสถำบัน และอย่ำงน้อย
หนึ่งคนของผู้ทรงคุณวฒุิภำยนอกนั้นต้องมีคุณวุฒิตรงกบัสำขำวชิำที่ขอรับกำรประเมนิ ทั้งนี้ 
ประธำนกรรมกำรต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกสถำบนั 
 

29 3. กระบวนกำรและวิธีกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (ปีกำรศึกษำ 2557-
2561) 

เพิ่มเติม : หมำยเหตุ :  
1. แนวทำงกำรด ำเนินกำรส ำหรับหลักสตูรที่ขอปิดด ำเนนิกำรหรืองดรับนักศึกษำ 

หรือไม่มีนักศึกษำมำสมัครเรียนที่ก ำหนดไว้ คือ กรณีหลักสูตรทีส่ภำสถำบันอุดมศึกษำ
เห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด ำเนินกำรต้องแจ้งให้ สกอ. รับทรำบ หำกหลักสูตรยังมีนักศึกษำคง
ค้ำงอยู่ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรดังกล่ำวยังต้องท ำหนำ้ที่อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรต่อไป 
และจัดกำรเรียนกำรสอนจนกวำ่นักศึกษำคนสุดทำ้ยจะส ำเร็จกำรศึกษำ ทั้งนี้ 
สถำบนัอุดมศึกษำยังต้องด ำเนินกำรประเมินตนเองระดบัหลักสตูรเป็นประจ ำทุกปี โดย
ประเมินองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน และองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง เฉพำะตัวบ่งชี้ 
ที่มีกำรด ำเนินกำร เพื่อน ำผลที่ได้มำประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงกระบวนกำรหรือ
พิจำรณำด ำเนินกำรอ่ืนๆ ต่อไป โดยค ำนงึถึงประโยชน์จำกกำรประเมิน เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของหลักสูตรเป็นส ำคัญ อนึง่ กำรประเมินตนเองดังกลำ่วเปน็
กำรด ำเนินกำรภำยในของหลักสูตร คณะ หรือสถำบัน โดยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
หลักสุตรเฉพำะตัวบ่งชี้ที่มีกำรด ำเนินงำน ในกำรค ำนวณค่ำคะแนนของหลักสูตรให้คิด
เฉพำะตัวบ่งชี้ที่มีกำรประเมินเทำ่นั้น และด ำเนินกำรผ่ำนระบบ CHE QA Online 
2. หลักในกำรพิจำรณำส ำหรับตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรที่เปน็ตัว
บ่งชี้กระบวนกำร (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ6.1) 

กำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพในระดบัหลักสูตรที่เน้น
กระบวนกำร เพื่อให้ผู้ประเมินน ำไปใช้ในกำรตัดสินผลกำรประเมินให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
ให้ยึดหลักกำร คือ หลักสูตรควรก ำหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภำพที่ต้องกำรจำกกระบวนกำร
ที่ได้ออกแบบ โดยอธบิำยวิธีกำรด ำเนินงำนทีน่ ำไปสู่ผลลัพธ์ทีต่อ้งกำร มีกำรทบทวน/
ประเมิน/ศึกษำ ผลกำรด ำเนินงำนที่เทียบกับผลลัพธท์ี่ก ำหนด หำกหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์
ตำมที่ต้องกำร ให้อธิบำยวำ่มีกำรปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนอย่ำงไร เพื่อน ำไปสู่ผลลัพธ์ที่
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หน้าที่ หัวข้อ/ตัวบ่งชี ้ ข้อความ ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม 
ต้องกำร (หมำยเหตุ : ให้พิจำรณำผลกำรด ำเนนิงำนในภำพรวม ไม่ควรพิจำรณำแตล่ะ
ประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดบั 4 หรือ 5ต้องมีค ำอธิบำยที่เห็นเปน็รูปธรรม 
 

33 นิยำมศัพท ์ เพิ่มเติม :  
แนวโน้ม (Trends) หมำยถึง สำรสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทำงและอัตรำ 
กำรเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถำบัน หรือควำมคงเส้นคงวำของผลกำรด ำเนินกำร 
ในแต่ละช่วงเวลำ แนวโน้มแสดงผลกำรด ำเนินกำรของสถำบันตำมล ำดับเวลำ โดยทั่วไปกำร
แสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่ำงน้อยสำมจุด (ไม่รวมค่ำคำดกำรณ์) ทั้งนี้ ในทำง
สถิติ อำจจ ำเป็นต้องแสดงข้อมูลมำกกว่ำนี้เพื่อยืนยันแนวโน้ม ระยะห่ำง ระหว่ำงจุดข้อมูลที่
แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลำของกระบวนกำรที่น ำเสนอ หำกรอบเวลำสั้นต้องมีกำรวัดถี่
ขึ้น ในขณะที่รอบเวลำที่ยำวกว่ำ อำจต้องใช้ช่วงเวลำนำนจึงจะทรำบแนวโน้มที่สื่อ
ควำมหมำยได้ชัดเจน 
 

38 นิยำมศัพท ์อำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร 
 

เพิ่มเติม :  
ทั้งนี้ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิในสำขำที่ตรงหรือสัมพนัธ์กับสำขำวชิำที่เปดิ

สอน ให้พิจำรณำวำ่ 
- คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ตำมกำรแบ่งสำขำวิชำของ 

ISCED2013 (UNESCO) 
- กรณีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้พิจำรณำจำกผลงำนทำงวิชำกำรและประสบกำรณ์

กำรท ำงำนวิจัยดว้ย 
 

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

เพิ่มเติม : นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร ฉบับ พ.ศ.2558 
อาจารย์ประจ า หมำยถึง บุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รอง

ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบตำมพันธกิจของกำรอุดมศึกษำและปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สำขำวิชำของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้ำที่สอนและค้นคว้ำวิจัยในสำขำวิชำดังกล่ำว ทั้งนี้ 
สำมำรถเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรหลำยหลักสูตรได้ในเวลำเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตร
ที่อำจำรย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีภำระหน้ำที่ใน
กำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรควบคุมคุณภำพ 
กำรติดตำมประเมินผล และกำรพัฒนำหลักสูตร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่
ประจ ำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ โดยจะเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่ำ 1 หลักสูตร ในเวลำเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยำกำรหรือสหวิทยำกำรให้เป็น
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำมำรถซ้ ำได้เกิน 2 คน 

อาจารย์พิเศษ หมำยถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อำจำรย์ประจ ำ 
ทั้งนี้ หำกหลักสูตรใดใช้ค ำพจิำรณำตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี และระดบับัรฑิตศึกษำ พ.ศ.2558 นิยำมอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรในตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรจะหมำยถึง อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตำมควำมหมำยที่ปรำกฎในประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี และระดบับัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2558 
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หน้าที่ หัวข้อ/ตัวบ่งชี ้ ข้อความ ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม 
42 กรอบกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 1.1 กำรบรหิำร
จัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนด
โดย สกอ. 

อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนนิงำนในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
เพิ่มเติม : - ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
ปริญญำตรี  เกณฑ์ 5 ข้อ 
บัณฑิตศึกษำ  เกณฑ์ 10 ข้อ 

44 องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับ
มำตรฐำน 

เพิ่มเติม : 
ส ำหรับหลักสูตรที่เปน็ไปเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ไดป้ระกำศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น ใน
ระดับปริญญำตรีจะพิจำรณำตำมเกณฑ์ 5 ข้อ และหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษำจะพิจำรณำ
ตำมเกณฑ์ 10 ข้อ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

51-56 ตัวบ่งชี้ 1.1 กำรบรหิำร
จัดกำรหลักสูตรตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรือ่ง 
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี และ
บัณฑิตศกึษำ พ.ศ. 2558 

เพิ่มเติม : ตำรำงเกณฑ์กำรประเมิน 
1) หลักสูตรระดับปริญญำตร ี
2) หลักสูตรปริญญำโทและเอก 
3) หลักสูตรระดับประกำศนียบตัรบัณฑิต และประกำศนียบตัรชั้นสงู 
 

58 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 คุณภำพ
บัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำต ิ

เพ่ิมเติม : หมำยเหตุ 
- ในกรณีหลักสูตรปรับปรงุที่ยังไม่ครบรอบ สถำบนัอุดมศึกษำต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 

ด้วย แม้ว่ำหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบกำรปรับปรงุก็ตำม โดยน ำผลกำรด ำเนินงำนของ
หลักสูตรในรอบที่ผ่ำนมำใช้ประกอบกำรประเมิน 

- กรณีบัณฑิตที่มีอำชีพอิสระ ไม่ต้องเอำมำนับในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนำนำชำติ เป็นนักศึกษำต่ำงชำติประมำณ 90% กำรประเมิน

บัณฑิตอำจไม่ถึงรอ้ยละ 20 เนื่องจำกกลับไปต่ำงประเทศไปแลว้ สำมำรถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่
เป็นนกัศึกษำชำวไทยเป็นฐำนในกำรคิด เช่น มีนักศึกษำต่ำงชำติ 90 คน มีนักศึกษำไทย 10 
คน ให้ประเมินโดยคิดจำกนักศกึษำไทยจ ำนวน 10 คนเปน็ฐำน 

 
59 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 (ปริญญำตรี) 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญำ
ตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบ
อำชีพอิสระภำยใน 1 ป ี

เพิ่มเติม : หมำยเหตุ 
- จ ำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ำรวจจะต้องไมน่้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจ ำนวนบัรฑิตที่

ส ำเร็จกำรศึกษำ 
- กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจำกไม่มีผูส้ ำเร็จ

กำรศึกษำ ส ำหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษำเรียนอยู่ ต้องประเมนตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 
2.2 ด้วย เนื่องจำกมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว 

60, 63 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญำโท) 
ผลงำนของนักศึกษำและ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับ
ปริญญำโททีไ่ด้รับกำรตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญำเอก) 
ผลงำนของนักศึกษำและ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับ
ปริญญำเอกที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

เพิ่มเติม : หมำยเหตุ 
- กำรนับกำรตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงำนของนักศึกษำและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ นับ ณ วนัที่

ได้รับกำรติพิมพผ์ลงำนในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติมไิดน้ับจำกวันที่ได้รับกำรตอบรบั 
(Accepted) 



4 
                   ส ำนักประกันคุณภำพ มทร.พระนคร 

หน้าที่ หัวข้อ/ตัวบ่งชี ้ ข้อความ ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม 
69 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับ

นักศึกษำ 
เพิ่มเติม : หมำยเหตุ 

- กำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำเป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ
ต่อกระบวนกำรที่ด ำเนินกำรให้กับนักศึกษำตำมกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 

- อัตรำกำรคงอยุ่ของนักศึกษำ คิดจำกจ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำใจแต่ละรุ่น ลบด้วยจ ำนวน
นักศึกษำที่ออกทุกกรณีนับถึงสิน้ปีกำรศึกษำที่ประเมิน ยกเว้น กำรเสียชีวิต กำรย้ำยสถำนที่
ท ำงำนของนักศึกษำในระดับบณัฑิตศึกษำ คิดเปน็ร้อยละของจ ำนวนที่รับเข้ำในแตล่ะรุ่นที่มี
บัณฑิตส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว 

- กำรคิดร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุน่ 
ตัวอย่ำงกำรค ำนวณหลักสูตร 4 ปี 

 
 

86 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลกำร
ด ำเนินงำนหลกัสูตรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแหง่ชำติ 

เพิ่มเติม : หมำยเหตุ 
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้มีประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เร่ือง แนว

ทำงกำรปฏบิัติ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒุิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 
ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 ได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติเพิ่มเติมไว้ ดังนี ้

ข้อ 2 ระบุว่ำ “กรณที่สถำบนัอดุมศึกษำจะจัดท ำรำยละเอยีดของรำยวิชำ รำยละเอียด
ของประสบกำรณ์ ภำคสนำม (ถำ้มี) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของรำยวิชำ รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ ภำคสนำม (ถ้ำมี) และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร
ในลักษณะอื่น สถำบนัอุดมศึกษำสำมำรถ ด ำเนนิงำนจัดท ำระบบเก็บข้อมูลรำยละเอียดตำม
แนวทำงของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสำมำรถปรับเปลี่ยนหัวข้อ
รำยละเอียดให้เหมำะสมกับบรบิทเฉพำะของสถำบันอุดมศึกษำนั้นๆ ได้ ทัง้นี้ ให้ค ำนงึถึง
เจตนำรมณ์ของกำรจัดท ำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

ข้อ 3 ระบุว่ำ “ให้ถือว่ำ ตัวบ่งชีผ้ลกำรด ำเนนิงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒุิ จ ำนวน 
12 ตัวบ่งชี้ เปน็ เพียงแนวทำงเท่ำนัน้ โดยสถำบนัอุดมศึกษำสำมำรถก ำหนดตัวบ่งชี้ผลกำร
ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุรวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสตูรมีอิสระในกำรก ำหนดตัวบ่งชี้
ผลกำรด ำเนนิงำนที่ใช้ในกำรติดตำม ประเมิน และรำยงำนคุณภำพของหลักสูตรประจ ำปีที่
ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแตล่ะหลักสูตร ตำมบริบทและวัตถุประสงค์ ในกำรผลิตบัณฑิต 
ทั้งนี้ ต้องได้รับควำมเห็นชอบหรืออนุมัติจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำ ในระหว่ำงที่สถำบัน 
อุดมศึกษำยังไม่สำมำรถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือ
หำกหลักสูตรใด มีควำมประสงค์ก ำหนดตัวบ่งชี้แบบเดมก็สำมำรถกระท ำได้ กรณีหลักสูตร
มีกำรปรับตัวบง่ชี้ใหม่ให้น ำเสนอส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบในกำร
ปรับปรุงหลักสูตรคร้ังต่อไป”  
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                   ส ำนักประกันคุณภำพ มทร.พระนคร 

หน้าที่ หัวข้อ/ตัวบ่งชี ้ ข้อความ ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม 
91 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบรหิำร

จัดกำรหลักสูตรโดยรวม  
(ระดับคณะ) 

เพิ่มเติม : หมำยเหตุ 
- ในกำรค ำนวรค่ำคะแนน หำกหลักสูตรใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องน ำมำ

ค ำนวณทัง้ตัวตั้งตัวหำร 
- ทุกหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (แม้วำ่จะเปน็หลักสูตรที่ขอปิดด ำเนินกำร

แล้วแต่ยังมีนักศึกษำคงคำ้งอยู่) ให้น ำมำค ำนวณด้วยทั้งตัวตั้งตัวหำร โดยใช้เฉพำะตัวบ่งชี้ที่
เก่ียวข้องเท่ำนั้น 

94-96 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ ำนวนนักศกึษำ
เต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำ  
(ระดับคณะ) 

แก้ไข :  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : …… ดังนั้น คณะจึงควรมีจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเทำ่ต่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำทีป่ฏืบัติงำนจริง ไม่เกินจ ำนวนเหมำะสม 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ในกรณีที่จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับเกณฑ์มำตรฐำน

ก ำหนดเป็นคะแนน 5 
ในกรณีที่จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำมำกกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนให้

ค ำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำกับเกณฑ์
มำตรฐำนและน ำค่ำควำมแตกต่ำงมำพิจำรณำ ดังนี้ 

ค่ำควำมแตกต่ำงของจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำที่สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ก ำหนดเป็นคะแนน 0 

ค่ำควำมแตกต่ำงของจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำที่สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
ตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ำมำเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ตำมสูตรเพื่อเป็น
คะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
กลุ่มสำขำ สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเตม็เวลำตอ่

อำจำรย์ประจ ำ 
1. วิทยำศำสตร ์
    - แพทย์ศำสตร ์
    - พยำบำลศำสตร ์

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

 
สูตรการค านวณ 
2. น ำค่ำร้อยละจำกข้อ 1 มำค ำนวณคะแนน ดังนี้   

2.1) ค่ำร้อยละที่น้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 0 คิดเปน็ 5 คะแนน   
2.2) ค่ำร้อยละที่มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน   
2.3) ค่ำร้อยละที่มำกกว่ำร้อยละ 0 แต่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ให้น ำมำคิดคะแนนดังนี ้
 

คะแนนทีไ่ด้ = 5 - 
(ค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้จำก 2.3) 

4 
เพิ่มเติม : หมำยเหตุ 

- กำรคิดค่ำ FTES กรณีหลักสูตรที่สภำวิชำชีพก ำหนดสัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำต่อ
อำจำรย์ไม่ตรงกับสัดส่วนที่ก ำหนดไว้ในคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557 ให้สถำบนัอุดมศึกษำยึดตำมสัดสว่นที่สภำวิชำชีพก ำหนด  

 - กรณีที่คณะมีหลำยกลุ่มสำขำ ต้องแยกอำจำรย์ประจ ำว่ำอยุ่กลุ่มสำขำใดก่อน
น ำมำหำค่ำคะแนนของแต่ละกลุ่ม แล้วน ำมำคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ 


