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1. เหตุผลและความจ าเป็น 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ด าเนินการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงานทุกหน่วยงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และได้ปรับเปลี่ยนจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาเป็น      
การตรวจประเมินคุณภาพในปี พ.ศ. 2545 โดยก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพในระดับส่วนงาน (คณะ 
วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน และส านัก) และมหาวิทยาลัย ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เรียกว่า ระบบ CMU-QA ซึ่งพัฒนาจากการผสมผสานแนวคิดของการควบคุมคุณภาพ
อย่างทั่วด้าน (Total Quality Management) การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ISO, Input process output 
และไคเซน) ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2557 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมอบหมายส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการด าเนินการ  

 

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงด าเนินการพัฒนาระบบและ
กระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับส่วนงาน และระดับสถาบัน และ
ไดน้ าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือให้ความเห็นชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระดับหลักสูตรเห็นชอบให้ใช้ระบบที่ สกอ. พัฒนาขึ้นรวม 6 องค์ประกอบ 
และระดับคณะ สถาบัน เห็นชอบให้ใช้ระบบ CMU-EdPEx มหาวิทยาลัยจึงเริ่มด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้ง 3 ระดับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา  

 

จากการด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึง
ปัจจุบัน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบและ        
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นทั้งใน
ส่วนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผลการประเมินพบว่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความเห็นว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. ยังไม่สามารถสะท้อน
คุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างแท้จริง ระบบดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานค่อนข้างมาก ส่งผลต่อภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จึงมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบที่ง่ายต่อการด าเนินการและสะท้อนคุณภาพของ
หลักสูตรอย่างแท้จริง ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของตนเองได้ 
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 CMU-QA Curriculum 
10 ตัวบ่งชี้ 

 

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ที่เรียกว่า CMU-QA Curriculum 

 

โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้
ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่
สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และเป็นระบบที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ เอ้ือต่อการน าไปปฏิบัติ มีระบบฐานข้อมูล
สนับสนุนการด าเนินการและการรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบได้ 
รายละเอียดดังนี้ 
 

2. กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบ 
 

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ 
พ.ศ. 2561 

• จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา
แต่ละระดับ 

• จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
และด าเนินการตามแผนที่
ก าหนด 

 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ประเด็น 
ประกอบด้วย 

- ผู้เรียนรู้ (Learner 
Person) 

- ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Innovative 
Co-creator)  

- พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active Citizen) 

มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร เกี่ยวกับแนวทาง
การพัฒนาระบบ เมื่อวันพุธที่ 2 
มกราคม 2562 ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2562 

• มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
• เอ้ือต่อการน าไปปฏิบัติ 
• มีระบบฐานข้อมูล

สนับสนุนการด าเนินการ
และการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 คุณภาพหลักสูตร 
ประเมินจากอะไร? 

  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
 กรอบ TQF
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3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CMU-QA Curriculum)  
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่เรียกว่า CMU-QA 

Curriculum มีจ านวน 10 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

 “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 อัตราการรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา  “ไม่ประเมินให้คะแนน” 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  “ไม่ประเมินให้คะแนน” 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  “ไม่ประเมินให้คะแนน” 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร  “ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน”  
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   “ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน”  
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การบรรลุผลการเรียนรู้  (Learning Outcomes)    “ไม่ประเมินให้คะแนน” 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  “ไม่ประเมินให้คะแนน” 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 คุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็น

พลเมืองโลก 
 “ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน”  

ตัวบ่งชี้ที่ 10 
(ปริญญาตรี) 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

 “ร้อยละ 100 คะแนนเต็ม 5” 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 
(ปริญญาโท) 

ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 “ร้อยละ 40 คะแนนเต็ม 5” 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 
(ปริญญาเอก) 

ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 “ร้อยละ 80 คะแนนเต็ม 5” 

ภาคผนวกภาคผนวก  
ตัวบ่งชี้ 5.4 สกอ. 

ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

“ไม่ประเมินให้คะแนน” 
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4. ตัวบ่งชี้ ค าอธิบายตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และการรายงานผลการด าเนินงาน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก ประกาศนียบัตร
บัณฑิต/บัณฑิต

ชั้นสูง 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร     
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร     
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน     
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
    

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

    

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์     
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา     
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
    

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 

    

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด     
รวม 3 ข้อ 11 ข้อ 11 ข้อ 5 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 1 
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง 

1. จ านวน
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
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ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
1. อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตร เท่านั้น กรณ ี 

 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน 
 หลักสูตรปกติและหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่

ได้ประจ าอยู่แล้ว และต้องเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาเหมือนกัน  
(บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549) 

2. กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่
เปิดสอน ทั้งนี้ แขนงวิชา/กลุ่มวิชาพิจารณาในส่วนของวิชาเอกเลือกที่ก าหนดให้เลือกเรียนตั้งแต่ 30 
หน่วยกิตขึ้นไป อาทิ หลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์มี 7 แขนงวิชา ควรจะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 21 คน เป็นต้น 

3. หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น โดยการจะก าหนดว่าหลักสูตรใด
เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ต้องผ่านการรับทราบจาก สกอ. ไม่ใช่ก าหนดเองโดยหลักสูตร 
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+
วิทยาศาสตร์-เคมี)  
          นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
2549  ข้อ 4.4 ได้ก าหนดลักษณะหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ เป็นการน าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไปใช้
พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานในด้านอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา เคหการ และการดูแลสุขภาพ เพ่ือสร้างความช านาญเฉพาะทาง   
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วนผลิตภัณฑ์ หรือกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 
เช่น เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา การวัดผล
การศึกษา การวิจัยการศึกษา 
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 

4. กรณีที่หลักสูตรเป็นพหุวิทยาการจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก
สาขาวิชาอื่น นอกคณะ หรือจะเป็นสาขาอื่นในคณะเดียวกัน 
หลักสูตรพหุวิทยาการเป็นหลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการ
เรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็น
ศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น เช่น วิศวกรรรมชีวการแพทย์ (วิศวกร รมศาสตร์+ 
แพทยศาสตร์) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+เคมี) เป็นต้น ดังนั้น หลักสูตรควรท าให้มั่นใจว่ามี
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาตามสาระวิชาที่ปรากฏ
ในหลักสูตร  

5. อาจารย์ที่จะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ จะต้องมีสัญญาจ้างให้เป็นอาจารย์ประจ าเต็มเวลา 
มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ทั้งนี้ หากหมดสัญญาจ้าง คณะจะต้อง
ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) มายังมหาวิทยาลัย และยินยอมให้หมดสัญญาจ้างได้ไม่
เกิน 3 เดือน 

6. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ค าว่า “ตลอด
ระยะเวลา” คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลานั้น ควรดู
เจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค าว่า “ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/ลาออกของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหา
อาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ถึงขั้นตอนของ    
สภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการ
ด าเนินการให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา แต่ในระบบ CHE QA Online 
จะไม่สามารถเพิ่มชื่ออาจารย์ท่านนั้นเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผลการประเมิน
ของหลักสูตรไม่ผ่านในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ดังนั้น คณะควรจะต้องขอเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) มายังมหาวิทยาลัย เพื่อให้การประเมินในระบบ CHE QA 
Online เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. การลาศึกษาต่อของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีหลักการดังนี้   
1) การลาศึกษาต่อเต็มเวลา ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้   
2) การลาศึกษาต่อบางเวลาหรือภาคฤดูร้อน ที่ไม่กระทบกับเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถท า

หน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ (มติคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานฯ ครั้งที่ 1/60 เมื่อ
วันที่ 9 มกราคม 2560)  

ในกรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาศึกษาต่อระหว่างการจัดการศึกษา หลักสูตรควรมีการ
วางแผนล่วงหน้าในการเตรียมทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนั้น ในการพิจารณาว่าผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 หรือไม่นั้น จะพิจารณาว่าผู้รับผิดชอบหลักสูตรมิได้เพิกเฉย และได้ด าเนินการผ่าน
คณะไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือแจ้ง สกอ. รับทราบ (แบบฟอร์ม สมอ. 08) ในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านใหม่ปฏิบัติหน้าที่แทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม
ที่ขอลาศึกษา  
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เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 2 
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท/ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

2. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน   
อย่างน้อย 2 คน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน  

 
ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

1. อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี) สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรีได้ 
เนื่องจากเกณฑ์ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
อย่างน้อย  2 คน 

2. การพิจารณาว่าคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ให้พิจารณาการแบ่งสาขาวิชา
ตาม ISCED2013 ของ UNESCO 

3. กรณีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท างานวิจัยด้วย  
 
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 3 
 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง 
3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์
ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย   
3 คน 

 
ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน หมายถึง 3 คนใน 5 คนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 4 
 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

- 1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาโท หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน 
และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน 
และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

 
ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

หลักสูตรปริญญาโท ก าหนดว่าให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้ สอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี     
นับจากวันที่เริ่มสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกได้ (บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555) 

 
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 5 และ 6 
 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 

- 1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

- 1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หน้า 9 
ฝ่ายส่งเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ส านักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
1. การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้  

1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงาน หรือ
ลาออกจากราชการ กลับเข้ามาท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้ โดยใช้ระบบการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการก าหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน 
อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้ 
2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจน
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระก่อนการ
เกษียณอาย ุ

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. อาจารย์ประจ าที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิบัตร ต้องได้รับการเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกโดยสภาวิชาชีพ  

จึงสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ หากมีเง่ือนไขเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 

4. กรณีนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 สามารถแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ดังนั้น นักวิจัยสามารถด าเนินการขอ
อนุมัติแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะได้ 

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็ น
บุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็น
บุคลากรประจ าในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจ
เป็นบุคคลากรประจ าในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพด้านนั้น เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้อง
แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 

5. จะเริ่มนับว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เมื่อโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาได้รับการอนุมัติ 
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เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 7 
 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง 
7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

- 1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 

 
 ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมินก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ดังนั้น การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัย) มาเป็น
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์อาจไม่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 8 
 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับ
เต็มในการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) หรือวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (peer review) ซึ่งอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทนการ
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปี
ที่ขอจด 
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เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1 ข้อ 9 
 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง 
9. ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 
5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 
15 คน 
หากเป็นที่ปรึกษาท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์  1 
คนเทียบเท่ากับนักศึกษาท่ี
ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 
คน 

 
 ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10.1 
ระบุไว้ว่า “อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน” ในทางกฎหมาย 
สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น หากสถาบันอุดมศึกษาเห็นว่า
อาจารย์มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้เสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้
ความเห็นชอบเป็นรายไป แต่ทั้งนี้ อาจารย์ประจ า 1 คน จะดูแลนักศึกษาในฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักได้ไม่เกิน 10 คน และการขยายจ านวนนักศึกษาในกรณีนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีวิทยานิพนธ์เท่านั้น ไม่นับ
รวมการค้นคว้าอิสระ 

2. นับภาระงานตามเกณฑ์เฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหลัก (Major 
Advisor) เท่านั้น โดยนับนักศึกษาทั้งหมดที่อยู่ในความดูแลรายภาคการศึกษา และลงทะเบียนรายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์แล้ว
เสร็จ สามารถตัดชื่อนักศึกษารายนั้นออก และรับนักศึกษารายใหม่เข้ามาอยู่ในความดูแลได้ โดยไม่ต้อง
รอให้นักศึกษารายนั้นได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 
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เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 10 
 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

- อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีโดยนับรวมปีที่ประเมิน  

 
 ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน

ผลงานวิจัยนับรวมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก   
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 11 
 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
เอก/ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง 
11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตร
ใช้งานในปีที่ 6) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)  

 

ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
1. ส าหรับหลักสูตร 5 ปีประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8 
2. การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินนี้ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก ประกาศนียบัตร
บัณฑิต/บัณฑิต

ชั้นสูง 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     
3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร     
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน     
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
    

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

    

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์     
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา     
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
    

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

    

รวม 5 ข้อ 10 ข้อ 10 ข้อ 5 ข้อ 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  

 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 1 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ 
1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
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ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้ าได้เกิน 2 คน 

2. หากเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 สามารถเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอ่ืนที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 ได้ แต่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 หรือ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรอื่นที่ใช้เกณฑ์ฯ 48 ไม่ได้ ในทางกลับกันอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ฯ 48 สามารถ
ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืนที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 ได้ แต่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ฯ 48 
หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 ไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นหลักสูตรพหุวิทยาการ ที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กันในระดับเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตรเท่านั้น (บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 
เมษายน 2549) 

3. หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น โดยการจะก าหนดว่าหลักสูตรใด
เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ต้องผ่านการรับทราบจาก สกอ. ไม่ใช่ก าหนดเองโดยหลักสูตร 
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+
วิทยาศาสตร์-เคมี)  

นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 
ข้อ 4.4 ได้ก าหนดลักษณะหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ เป็นการน าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไปใช้พัฒนา
ความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม การศึกษา เคหการ และการดูแลสุขภาพ เพ่ือสร้างความช านาญเฉพาะทาง ตัวอย่าง
หลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น เทคโนโลยีการผลิตพืช 
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วนผลิตภัณฑ์ หรือกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม เช่น 
เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา การวัดผล
การศึกษา การวิจัยการศึกษา (ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 

4. กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ที่เปิดสอน ทั้งนี้ แขนงวิชา/กลุ่มวิชาพิจารณาในส่วนของวิชาเอกเลือกที่ก าหนดให้เลือกเรียนตั้งแต่ 30 
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หน่วยกิตขึ้นไป อาทิ หลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์ มี 7 แขนงวิชา ควรจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 21 คน เป็นต้น 

5. อาจารย์ที่จะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ จะต้องมีสัญญาจ้างให้เป็นอาจารย์ประจ าเต็ม
เวลา มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ทั้งนี้ หากหมดสัญญาจ้าง คณะ
จะต้องขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) มายังมหาวิทยาลัย และยินยอมให้หมดสัญญาจ้าง
ได้ไม่เกิน 3 เดือน 

6. การนับจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ค าว่า 
“ตลอดระยะเวลา” คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค าว่า “ต้องมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การ
ลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคน
ใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่ถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการในระดับ
คณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา 

7. การลาศึกษาต่อของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหลักการดังนี้   
1) การลาศึกษาต่อเต็มเวลา ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้   
2) การลาศึกษาต่อบางเวลาหรือภาคฤดูร้อน ที่ไม่กระทบกับเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถท าหน้าที่

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ (มติคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานฯ ครั้งที่  1/60 เมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2560) 
 ในกรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาต่อระหว่างการจัดการศึกษา  หลักสูตรควรมีการ

วางแผนล่วงหน้าในการเตรียมทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนั้น ในการพิจารณาว่าผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 หรือไม่นั้น จะพิจารณาว่าหลักสูตรมิได้เพิกเฉย และได้ด าเนินการผ่านคณะไปยัง
มหาวิทยาลัยเพ่ือแจ้ง สกอ. รับทราบ (แบบฟอร์ม สมอ. 08) ในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ือให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านใหม่ปฏิบัติหน้าที่แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เดิมที่ขอลาศึกษา  

ในกรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอลาเพิ่มพูนความรู้ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 -12 เดือน อาจ
ส่งผลให้อาจารย์ท่านนั้นไม่สามารถดูแลบริหารจัดการหลักสูตรได้ จึงควรด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านใหม่ ให้รับหน้าที่แทนในช่วงที่ท่านเดิมไม่อยู่ และควรท าเรื่องแจ้งให้ สกอ. 
รับทราบ  

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ทั้งนี้ 
เพ่ือความต่อเนื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่หลักสูตรสามารถ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ถ้ามีเหตุผลหรือความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ต่อการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตร 
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9. ครูคลินิกมีคุณวุฒิปริญญาตรี หากเป็นอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาปริญญาตรีก่อนเกณฑ์ประกาศใช้ เท่านั้น
สามารถอนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 

 
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 2 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ 
2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 
2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้าน
การปฏิบัติการ 

 
ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

1. การพิจารณาว่าคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ให้พิจารณาการแบ่งสาขาวิชา
ตาม ISCED2013 ของ UNESCO 

2. กรณีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท างานวิจัยด้วย  
 
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 3 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ 
3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 

 
ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่
เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
หลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร 
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2. กรณีที่หลักสูตรเป็นพหุวิทยาการจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก
สาขาวิชาอ่ืน นอกคณะ หรือจะเป็นสาขาอ่ืนในคณะเดียวกัน หลักสูตรพหุวิทยาการเป็นหลักสูตรที่
น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 
ดังนั้น หลักสูตรควรท าให้มั่นใจว่ามีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัด
การศึกษาตามสาระวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร หากอาจารย์จากสาขาวิชาอ่ืนจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (หรือร่วม) หลักสูตรต้องแต่งตั้งอาจารย์ท่านนั้นเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรพหุวิทยาการนั้น (เกณฑ์ 58) 
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เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ 
4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
 อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์
ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 
ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

1. อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของ    
การอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

2. อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
3. การจัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าของ

มหาวิทยาลั ย เป็ นผู้ รั บผิ ดชอบในรายวิ ช านั้ นๆ  เป็ น ไปตาม เจตนารมณ์ ของประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในข้อ 10.1.3  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขอ 
10.3.5 และ 10.4.5 ประเด็นอาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ (มติคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานฯ ครั้งที่ 7/60 เมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560) 
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เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ 
10. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

 
ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินนี้ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับมาก  
 

หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 
 
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 1 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 3 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 
ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยากรให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้ าได้เกิน 2 คน 

 หากเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 สามารถเป็นอาจารย์ประจ า2.
หลักสูตรอ่ืนที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 ได้ แต่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 หรืออาจารย์
ประจ าหลักสูตรอ่ืนที่ใช้เกณฑ์ฯ 48 ไม่ได้  ในทางกลับกันอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ฯ 48 
สามารถไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่นที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 ได้ แต่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ฯ 
48 หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 ไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นหลักสูตรระดับ โท-เอก สาขาวิชา
เดียวกัน และหลักสูตรพหุวิทยาการ ที่ตรงหรือสัมพันธ์กันในระดับเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตรเท่านั้น 
(บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549) 

 หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย3.
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
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พัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น โดยการจะก าหนดว่าหลักสูตรใด
เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ต้องผ่านการรับทราบจาก สกอ. ไม่ใช่ก าหนดเองโดยหลักสูตร 
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+
วิทยาศาสตร์-เคมี)  
          นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 
ข้อ 4.4 ได้ก าหนดลักษณะหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ เป็นการน าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไปใช้พัฒนา
ความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม การศึกษา เคหการ และการดูแลสุขภาพ เพ่ือสร้างความช านาญเฉพาะทาง   
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วนผลิตภัณฑ์ หรือกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 
เช่น เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา การวัดผล
การศึกษา การวิจัยการศึกษา (ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 

4. อาจารย์ที่จะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ จะต้องมีสัญญาจ้างให้เป็นอาจารย์ประจ าเต็ม
เวลา มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ทั้งนี้ หากหมดสัญญาจ้าง คณะ
จะต้องขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) มายังมหาวิทยาลัย และยินยอมให้หมดสัญญาจ้าง
ได้ไม่เกิน 3 เดือน 

5. การนับจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ค าว่า 
“ตลอดระยะเวลา” คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค าว่า “ต้องมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การ
ลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคน
ใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่ถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการในระดับ
คณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา 

6. ในกรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาต่อระหว่างการจัดการศึกษา หลักสูตรควรมีการวางแผน
ล่วงหน้าในการเตรียมทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้น ในการพิจารณาว่าผ่านองค์ประกอบที่ 
1 หรือไม่นั้น จะพิจารณาว่าผู้รับผิดชอบหลักสูตรมิได้เพิกเฉย และได้ด าเนินการผ่านคณะไปยัง
มหาวิทยาลัยเพ่ือแจ้ง สกอ. รับทราบ (แบบฟอร์ม สมอ. 08) ในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ือให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านใหม่ปฏิบัติหน้าที่แทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิมที่
ขอลาศึกษา 
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7. ในกรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอลาเพิ่มพูนความรู้ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6-12 เดือน ส่งผลให้
อาจารย์ท่านนั้นไม่สามารถดูแลบริหารจัดการหลักสูตรได้ จึงควรด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่านใหม่ ให้รับหน้าที่แทนในช่วงที่ท่านเดิมไม่อยู่ และควรท าเรื่องแจ้งให้ สกอ. รับทราบ  

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ทั้งนี้ 
เพ่ือความต่อเนื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่หลักสูตรสามารถ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ถ้ามีเหตุผลหรือความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ต่อการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตร 

 
เกณฑ์การประเมินตัวบง่ช้ีที่ 1 ข้อ 2 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
1. การพิจารณาว่าคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ให้พิจารณาการแบ่งสาขาวิชา

ตาม ISCED2013 ของ UNESCO 
2. กรณีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท างานวิจัยด้วย  
3. ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง “ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ” ดังนั้น ผลงานวิจัยที่เป็น
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จึงต้องมีการเผยแพร่ด้วย (ดูเอกสารแนบท้ายประกาศ กพอ. เรื่ อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/43.PDF) 

 

 

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/43.PDF


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หน้า 21 
ฝ่ายส่งเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ส านักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 3 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์
ขึ้นไป  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

 
ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่1.
เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
หลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร 

 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง “ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม2.
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ” ดังนั้น ผลงานวิจัยที่เป็น
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จึงต้องมีการเผยแพร่ด้วย (ดูเอกสารแนบท้ายประกาศ กพอ. เรื่อง หลั กเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/43.PDF) 

 กรณีอาจารย์ที่จบใหม่ ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังปริญญา ไม่สามารถถูกแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ า3.
หลักสูตรปริญญาโท แต่สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปริญญาโทได้  ทั้งนี้  คณะ/ภาควิชา ควร
ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้ท างานวิจัยอย่างเต็มที่และเร่งสร้างผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีประสบการณ์
สูงขึ้นและสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ต่อไป 

 กรณีที่หลักสูตรเป็นพหุวิทยาการจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก4.
สาขาวิชาอ่ืน นอกคณะ หรือจะเป็นสาขาอ่ืนในคณะเดียวกัน หลักสูตรพหุวิทยาการเป็นหลักสูตรที่น าเอา
ความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย 
จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น ดังนั้น 
หลักสูตรควรท าให้มั่นใจว่ามีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัด
การศึกษาตามสาระวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร หากอาจารย์จากสาขาวิชาอ่ืนจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (หรือร่วม) หลักสูตรต้องแต่งตั้งอาจารย์ท่านนั้นเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรพหุวิทยาการนั้น (เกณฑ์ 58) 
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เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 4 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชา
ที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 
- มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 
ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

1. อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของ         
การอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

2. อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
3. หลักสูตรปริญญาโท ก าหนดให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้ สอนในหลักสูตรระดับ

ปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่
เริ่มสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกได้ (บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555) 
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4. กรณีอาจารย์พิเศษ หากไม่มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง ไม่สามารถเป็น
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้  

5. การจัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้นๆ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.3.5 และ 10.4.5 ประเด็นอาจารย์
พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ 
(มติคณะอนุกรรมด้านมาตรฐานฯ ครั้งที่ 7/60 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560) 
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เกณฑ์การ คุณลักษณะหลักสูตร 
ประเมิน ปริญญาโท ปริญญาเอก 

5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
1. การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้  

1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงาน หรือ
ลาออกจากราชการ กลับเข้ามาท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้ โดยใช้ระบบการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการก าหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน 
อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้ 
2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจน
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระก่อนการ
เกษียณอาย ุ

2. อาจารย์ประจ าที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิบัตร ต้องได้รับการเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกโดยสภาวิชาชีพ  
จึงสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ หากมีเง่ือนไขเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 

3. กรณีนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 สามารถแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
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ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ดังนั้นนักวิจัยสามารถด าเนินการขออนุมัติ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะได้ 

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากร
ที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากร
ประจ าในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็น
บุคคลากรประจ าในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพ
ด้านนั้น เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่ งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 

4. จะเริ่มนับว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  เมื่อโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาได้รับการอนุมัติ 

 
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 6 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ ความ

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 
เรื่อง 
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เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 

เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดย
ผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจ้ง กกอ. ทราบ 

- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดย
ผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ. ทราบ 

 
 ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน

1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ของหลักสูตรปริญญาโท หาก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 5 เรื่อง ก็สามารถเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของหลักสูตรปริญญาโทได้   

3. กรณีอาจารย์เกษียณอายุ แต่ไม่ได้กลับเข้ามาท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลา โดยใช้ระบบการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย นับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หากแม้มีผลงานวิจัยครบจ านวนข้างต้น แต่ไม่มี
ผลงานวิจัยใน 5 ปีสุดท้าย ก็ไม่สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้  
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เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อย
กว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 

 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธาน
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หน้า 26 
ฝ่ายส่งเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ส านักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดย
ผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจ้ง กกอ. ทราบ 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 
เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดย
ผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ. ทราบ 

 
 ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน

1. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย “อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก” ดังนั้น 
อาจารย์ประจ าภายในมหาวิทยาลัยที่จะเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องถูกแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรนั้น 

2. อาจารย์ที่จบวุฒิบัตร สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ หากสภาวิชาชีพให้การรับรองการ
เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก   

3. นักวิจัยที่อยู่ในสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยจะสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ต้องถูกแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

4. ในกรณีที่เนื้อหาของ IS/Thesis เป็นสหวิทยาการ เช่น สื่อสารมวลชน การตลาด บริหาร สามารถให้
อาจารย์จากต่างคณะมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือ IS ได้ หาก
มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้น  

5. อาจารย์ที่เกษียณอายุไปแล้ว แต่ไม่ได้กลับเข้ามาท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลา โดยใช้ระบบการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ได้ หากมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง (ใน
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หลักสูตรปริญญาโท) หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง (ในหลักสูตร
ปริญญาเอก) 

6. ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย จากภายนอกสถาบัน (Visiting Scholar) มาท างานวิจัยในมหาวิทยาลัยในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง เช่น 1-5 ปี หรือเข้ามาท างานวิจัยชั่วคราวในมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไม่ได้ท า
สัญญาจ้าง ถือว่าเป็นบุคลากรภายนอกสถาบัน สามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์
ได้ หากมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ 

7. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ถ้ามีคุณวุฒิปริญญาโท และมีต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์หรือ
ศาสตราจารย์ สามารถขอเสนอแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ โดยจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้ าอิสระ โดย
ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและแจ้ง กกอ. ทราบ 

 
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 8 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

แผน ก1 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศ กกอ. 

แบบ 1 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่าง
น้อย 2 เรื่อง 

 แผน ก2 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. หรือน าเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอ
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 

แบบ 2 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ.  

 แผน ข 
- รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของ
การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

 

 ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน
1. กรณีการยื่นเอกสารขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรถือว่ายังไม่เกิดองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งกรณี

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เช่น หนังสือทั่วไป (book) หนังสือรวมเรื่องเฉพาะ (monograph) รวมบทความ
ปริทัศน์ประจ าปี (annual reviews) ไม่ได้เป็นการแสดงองค์ความรู้ใหม่ จึงไม่สามารถใช้แทนการตีพิมพ์
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เผยแพร่ผลงานระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (มติ
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานฯ ครั้งที่ 12/59 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559) 

2. รายงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท แผน ข ที่ส านักหอสมุดน าขึ้นเผยแพร่  online 
เข้าเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

 
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 9 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

  วิทยานิพนธ์  
- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน 
  การค้นคว้าอิสระ  
 - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน 
 - หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ หรือปริญญาโทและมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน 
 - หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

 

 ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน
นับภาระงานตามเกณฑ์เฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหลัก  (Major 
Advisor) เท่านั้น โดยนับนักศึกษาทั้งหมดที่อยู่ในความดูแลรายภาคการศึกษา และลงทะเบียนรายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์แล้ว
เสร็จ สามารถตัดชื่อนักศึกษารายนั้นออก และรับนักศึกษารายใหม่เข้ามาอยู่ในความดูแลได้ โดยไม่ต้องรอ
ให้นักศึกษารายนั้นได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมินตัวบง่ช้ีที่ 1 ข้อ 10 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

 
ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินนี้ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับมาก  
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หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 1 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้ าได้เกิน 2 คน 

2. หากเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 สามารถเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอ่ืนที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 ได้ แต่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 หรือ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรอ่ืนที่ใช้เกณฑ์ฯ 48 ไม่ได้  ในทางกลับกันอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ฯ 48 
สามารถไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่นที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 ได้ แต่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ฯ 
48 หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 ไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นหลักสูตรระดับ โท-เอก สาขาวิชา
เดียวกัน และหลักสูตรพหุวิทยาการ ที่ตรงหรือสัมพันธ์กันในระดับเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตรเท่านั้น 
(บันทึกข้อความที ่ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549) 

3. การนับจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ค าว่า 
“ตลอดระยะเวลา” คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค าว่า “ต้องมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การ
ลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคน
ใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่ถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการในระดับ
คณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา 

4. อาจารย์ที่จะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ จะต้องมีสัญญาจ้างให้เป็นอาจารย์ประจ าเต็ม
เวลา มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ทั้งนี้ หากหมดสัญญาจ้าง คณะ
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จะต้องขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) มายังมหาวิทยาลัย และยินยอมให้หมดสัญญาจ้าง
ได้ไม่เกิน 3 เดือน 

5. ในกรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาต่อระหว่างการจัดการศึกษา หลักสูตรควรมีการวางแผน
ล่วงหน้าในการเตรียมทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้น ในการพิจารณาว่าผ่านองค์ประกอบ  
ที่ 1 หรือไม่นั้น จะพิจารณาว่าผู้รับผิดชอบหลักสูตรมิได้เพิกเฉย และได้ด าเนินการผ่านคณะไปยัง
มหาวิทยาลัยเพ่ือแจ้ง สกอ. รับทราบ (แบบฟอร์ม สมอ. 08) ในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ือให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านใหม่ปฏิบัติหน้าที่แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เดิมที่ขอลาศึกษา  

6. ในกรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอลาเพ่ิมพูนความรู้ เป็นระยะเวลาตั้ งแต่ 6-12 เดือน ส่งผลให้
อาจารย์ท่านนั้นไม่สามารถดูแลบริหารจัดการหลักสูตรได้ จึงควรด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่านใหม่ ให้รับหน้าที่แทนในช่วงที่ท่านเดิมไม่อยู่ และควรท าเรื่องแจ้งให้ สกอ. รับทราบ  

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ทั้งนี้ 
เพ่ือความต่อเนื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่หลักสูตรสามารถ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ถ้ามีเหตุผลหรือความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ต่อการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตร 

 
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 2 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ที่มี
ต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
1. การพิจารณาว่าคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ให้พิจารณาการแบ่งสาขาวิชา

ตาม ISCED2013 ของ UNESCO 
2. กรณีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท างานวิจัยด้วย  
3. ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง “ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ” ดังนั้น ผลงานวิจัยที่เป็น
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จึงต้องมีการเผยแพร่ด้วย (ดูเอกสารแนบท้ายประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/43.PDF) 

 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/43.PDF
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เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 3 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- คุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีต าแหน่งทางรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 
ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่
เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลั กสูตร
หลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร 

2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง “ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ” ดังนั้น ผลงานวิจัยที่เป็น
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จึงต้องมีการเผยแพร่ด้วย (ดูเอกสารแนบท้ายประกาศ กพอ. เรื่อง หลั กเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/43.PDF) 

 
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 4 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

 อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
กรณีอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดย
มีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/43.PDF
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ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
1. อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของ         
การอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

2. อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
3. กรณีอาจารย์พิเศษ หากไม่มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง ไม่สามารถเป็น

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้  
4. การจัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าของ

มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้นๆ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.3.5 และ 10.4.5 ประเด็นอาจารย์
พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ 
(มติคณะอนุกรรมด้านมาตรฐานฯ ครั้งที่ 7/60 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560) 

 
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 ข้อ 10 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

 
ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินนี้ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับมาก  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 อัตราการรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 จ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนที่ก าหนดในหลักสูตร จะแสดงประสิทธิภาพของกระบวนการรับนักศึกษา 
และเป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาด ซึ่งส่งผล
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

 ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา1.  
 ปีการศึกษา 2559 2560 2561 

 จ านวนรับตามแผนที่ก าหนดใน มคอ. 2    
  จ านวนที่รับเข้าศึกษาจริง    

 ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา    
 

หมายเหตุ : จ านวนที่รับเข้าศึกษาจริง หมายถึง จ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตร 
 

2. การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษามีแนวโน้ม
ลดลงหรือไม่คงท่ี 
............................................................................................................................. ......................................
........................................................................................................................................................ ...........
........................................................................................................................ ........................................... 

 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษามี
แนวโน้มเพิ่มข้ึน 
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
ในช่วงปีแรกของการศึกษา หลักสูตรควรมีระบบในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐาน การเตรียมความพร้อม 

ทางการเรียนแก่นักศึกษา การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร การวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และมีความสามารถในการเรียนระดับอุดมศึกษาได้
อย่างมีความสุข ส่งผลให้อัตราการลาออก หรือการพ้นสภาพนักศึกษาน้อยลง 
 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

 1. การคงอยู่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า

ศึกษาจริง (1) 
จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออก

สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษานั้นๆ (2) 
หมายเหตุ 

 
2559    
2560    
2561    

 

หมายเหตุ : จ านวนที่รับเข้าศึกษาจริง หมายถึง จ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตร 
 

 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา2.  
อัตราการคงอยู่ = (1)-(2) x 100 
              (1) 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 
ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา    

 เป้าหมาย (ร้อยละ)    
 

3. การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 

 
4. การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
.......................................................................... ..................................................................................................  
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ตัวบ่งชีท้ี่ 4 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่ก าหนดเป็นการแสดงถึงคุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา 
และการจัดการศึกษา ให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาและตามเวลาที่
หลักสูตรก าหนด ซึ่งการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานดังกล่าว เพ่ือการน าผลมาใช้ในการพัฒนาวิธีการ
รับเข้าศึกษา การเตรียมความพร้อม การวางระบบการให้ค าปรึกษา และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

 1. การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 1 ปี) 
ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) 

 ศึกษาจริง (1) 2559 2560 2561 
2559     
2560     
2561     

 
 2. การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 2 ปี) 

ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) 
 ศึกษาจริง (1) 2559 2560 2561 

2558     
2559     
2560     

 

 3. การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 3 ปี) 
ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) 

 ศึกษาจริง (1) 2559 2560 2561 
2557     
2558     
2559     

 

 4. การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) 

 ศึกษาจริง (1) 2559 2560 2561 
2556     
2557     
2558     
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 5. การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) 

 ศึกษาจริง (1) 2559 2560 2561 
2555     
2556     
2557     

 

 6. การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 6 ปี) 
ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) 

 ศึกษาจริง (1) 2559 2560 2561 
2554     
2555     
2556     

 
หมายเหตุ : จ านวนที่รับเข้าศึกษาจริง หมายถึง จ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตร 
 

 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร7.  
อัตราการส าเร็จการศึกษา =  (2) x 100 
             (1) 
 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 
ร้อยละการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา    
เป้าหมาย (ร้อยละ)    

 
 การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมีแนวโน้มลดลงหรือไม่8.

คงท่ี 
............................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ............................................... 

 
9. การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึน 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงเนื้อหาสาระในหลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในหลักสูตร น าไปสู่การพัฒนาให้เหมาะสม และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนวิชาที่ก าหนดในหลักสูตร  
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาที่ก าหนดในหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5) 
 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

 ผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร1.  
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
กระบวนวิชาในภาพรวม

ของหลักสูตร 

ร้อยละกระบวนวิชาที่
ได้รับการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
กระบวนวิชาในภาพรวม

ของหลักสูตร 

ร้อยละกระบวนวิชาที่
ได้รับการประเมิน 

    
 

2. กระบวนวิชาที่มีผลการประเมินต่ ากว่า 3.51  
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

รายช่ือ
กระบวนวิชาที่
ผลการประเมิน
ต่ ากว่า 3.51 

การวิเคราะห์
ผลการประเมิน
ตามรายการ
ประเมินใน

แบบประเมิน 

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา 

รายช่ือ
กระบวนวิชาที่
ผลการประเมิน
ต่ ากว่า 3.51 

การวิเคราะห์
ผลการประเมิน
ตามรายการ
ประเมินใน

แบบประเมิน 

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา 

      
      
      
      
      

 
3. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษา 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตาม

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งส าหรับการบริหารจัดการหลักสูตร คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ซึ่ง
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษา การให้บริการและการอ านวยความ
สะดวกแก่นักศึกษา อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน ซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาจะสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาในด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5) 
 

การรายงานผลการด าเนินงาน 
 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้1.  
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

   
 

2. การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี 

............................................................................................................................. ...............................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................... 
 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

......................................................................................................... ...................................................................

............................................................................................................................. ...............................................

.............................................................................................................................................. .............................. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การบรรลุผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Outcomes) เป็นผลที่คาดหวังหรือผลส าเร็จของหลักสูตร ซึ่ง
สะท้อนสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบัติได้ หลักสูตรควรก าหนด Learning Outcomes ของหลักสูตรที่
ต้องการวัด ซึ่งการบรรลุ Learning Outcomes จะแสดงประสิทธิผลของการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

1. ความสอดคล้องระหว่าง Learning Outcomes ของหลักสูตร (PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
Learning Outcomes ตามกรอบ TQF 5 ด้าน และมาตรฐานการอุดมศึกษาด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 
ด้าน 

Learning Outcomes ของ
หลักสูตร (PLOs)/วัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

   
   
   
 
ค านิยามตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 

1. ผู้เรียนรู้ (Learner Person) 
เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและ  โลกใน
อนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ มีสุนทรียะ รักษ์ และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียง  
ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) 
เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของ ความเป็น
ผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและ  มูลค่า
ให้กับตนเอง และสังคม 

3. พลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Active Citizen) 
เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค เพ่ือ
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติ 
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ตัวอย่างการรายงานผลการด าเนินงาน   
ตัวอย่าง : หลักสูตรการสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 

Learning Outcomes ของ
หลักสูตร (PLOs)/วัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  

3 ด้าน 
1. สามารถพัฒนาหลักสูตร การ
สอน และการเรียนรู้ได้
หลากหลายบริบทและ
สถานการณ์ โดยอาศัย
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 
3.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3.3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

Learner Person 
Innovative Co-creator 

 
2. ผลการประเมิน Learning Outcomes 

Learning Outcomes ของ
หลักสูตร (PLOs)/วัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

วิธีการประเมิน ผลการประเมิน 
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ตัวอย่างการรายงานผลการด าเนินงาน   
ตัวอย่าง : หลักสูตรการสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 

Learning Outcomes ของ
หลักสูตร (PLOs)/วัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

วิธีการประเมิน ผลการประเมิน 

1. สามารถพัฒนาหลักสูตร การ
สอน และการเรียนรู้ได้หลากหลาย
บริบทและสถานการณ์ โดยอาศัย
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

- การสอบถามและสัมภาษณ์มหาบัณฑิต 
- การสอบถามผู้ใช้มหาบัณฑิต 
- การวิเคราะห์จากการประเมินของ
กระบวนวิชาบังคับร่วม กระบวนวิชาบังคับ
และเลือกตามแขนงวิชา 
- การวิเคราะห์จากผลการประเมินคุณภาพ
งานวิจัยที่เป็นการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษา 

- ผลการประเมินของ
กระบวนวิชาในหลักสูตร
แสดงให้เห็นถึงระดับ
สมรรถนะของผู้เรียน
เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร การสอน และ
การเรียนรู้อยู่ในระดับดี
เป็นส่วนใหญ่ 
- ผู้เรียนสามารถพัฒนา
หลักสูตรได้เหมาะสมกับ
บริบทสถานศึกษาของ
ตนเอง ทั้งหลักสูตรระดับ
หน่วยการเรียนรู้ ระดับ
รายวิชา ระดับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และระดับ
สถานศึกษา 
- ผู้เรียนสามารถออกแบบ
การเรียนการสอนของ
ตนเองให้เหมาะสมกับ
ธรรมชาติและสภาพความ
พร้อมของโรงเรียนได้เป็น
อย่างดี 
- ผู้เรียนสามารถใช้
กระบวนการวิจัยทาง
การศึกษาไปใช้ในโรงเรียน
ของตนเองได้อย่าง
หลากหลายทั้งการวิจัยใน
ชั้นเรียน การวิจัยเชิง
ส ารวจ และการวิจัย
ประเมินโครงการ เป็น
ประโยชน์ต่อการท างาน
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Learning Outcomes ของ
หลักสูตร (PLOs)/วัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

วิธีการประเมิน ผลการประเมิน 

ของตนเองและโรงเรียนที่
ปฏิบัติงาน 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรนี้ได้รับรางวัล
เกี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมหลักสูตรและ
การสอนจากหน่วยงานต้น
สังกัดจ านวนหลายคน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากการทวนสอบจะสะท้อนผลรายวิชาและหลักสูตร 
อาทิ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาได้รับจากการกระจายความ
รับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์
ผู้สอน และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา โดยการทวนสอบ หมายถึงการด าเนินการหาหลักฐาน
ด้วยวิธีการใดๆ เช่น การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพ่ือยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่ก าหนด
ขึ้นนั้นได้มีการด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พิจารณาเฉพาะ
วิชาเอกของหลักสูตรหรือโครงสร้างหลักสูตร 
 
สี่ประสานขององค์ประกอบหลักในการทวนสอบ  
 การพิจารณาความสอดคล้อง ความถูกต้อง และความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนในกระบวน
วิชาที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจาก 4 องค์ประกอบ คือ 

1. วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในกระบวนวิชา (Objectives : O) 
- ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้อิงตามเนื้อหาสาระในค าอธิบายกระบวนวิชา 
- เขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
- ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3  (จุดด า

และขาว) 
ฯลฯ 

2. เนื้อหาสาระ (Content : C) 
- แบ่งหัวข้อเนื้อหาหรือทักษะได้เหมาะสม 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หน้า 43 
ฝ่ายส่งเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ส านักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

- ระบุรายละเอียดเนื้อหาหรือทักษะได้ถูกต้อง 
- จัดเนื้อหาหรือทักษะครอบคลุมครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 
- ก าหนดเวลาเรียนในแต่ละหัวข้อได้เหมาะสม 

ฯลฯ 
3. การจัดการเรียนรู้ (Learning Management : L) 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ก าหนด (จุดด าและจุดขาว) 
- ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาหรือทักษะ 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 

ฯลฯ 
4. การวัดและประเมินผล (Measurement & Evaluation : E) 

- มีเครื่องมือในการประเมินที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ (เช่น ข้อสอบ Quiz แบบประเมิน ฯลฯ) 
- มีเกณฑ์หรือ Rubrics ในการให้คะแนนผลงานหรือการปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
- ก าหนดผลงานหรือการปฏิบัติที่สะท้อนถึงสมรรถนะตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
- ประเมินครอบคลุมตามความรับผิดชอบหลักของกระบวนวิชา (จุดด าใน มคอ. 3) 
- มีเกณฑ์การตัดเกรดที่ชัดเจนและเหมาะสมเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด  

ฯลฯ 
(อ้างอิงจากเอกสาร ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอน

และมีนักศึกษาลงทะเบียน 
จ านวนกระบวนวิชาที่ก าหนดให้

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ 

   
 

2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
รายช่ือกระบวนวิชา TQF วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง

ปรับปรุง 
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ตัวอย่างการรายงานผลการด าเนินงาน   
ตัวอย่าง : หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
รายช่ือกระบวน

วิชา 
TQF วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง

ปรับปรุง 
100211 การ
พัฒนาหลักสูตร 

1.1, 
2.2, 
2.3, 
3.2, 
4.3, 
5.1 

- การพิจารณาความ
สอดคล้องกันของ 
มคอ. 3 และ มคอ. 5 
- การสัมภาษณ์
อาจารย์ผู้สอน 
- การสุ่มสนทนากลุ่ม 
(Focus group) 
นักศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียน 
- การสุ่มพิจารณา
ผลงานของนักศึกษา 
- การตรวจสอบการให้
คะแนน 
- การพิจารณา
แบบทดสอบย่อยและ
ข้อสอบปลายภาค 
 

- การก าหนด
วัตถุประสงค์กระบวน
วิชาสอดคล้องกับ
ค าอธิบายกระบวนวิชา
และครอบคลุมมาตรฐาน
ตาม TQF ใน มคอ. 3 
- กิจกรรมการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระ 
- การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
จ าแนกตาม TQF ราย
ด้านได้ ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 ใช้การ

บันทึกเข้าชั้นเรียน 
 ด้านที่ 2 และ 3 ใช้

การทสอบย่อยและ
สอบปลายภาค 
และประเมินผล
งาน 

 ด้านที่ 4 ใช้การ
ประเมินพฤติกรรม
และผลงาน 

 ด้านที่ 5 ใช้การ
ประเมินผลงาน
และการน าเสนอ
ทั้งหน้าชั้นเรียน
และผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

- การมอบหมายภาระ

- ควรมีการจัดท าสื่อการ
เรียนรู้ออนไลน์เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้
เพ่ิมเติมนอกชั้นเรียนได้ 
- ข้อสอบในกระบวนวิชา
นี้สอดคล้องกับการสอบ
บรรจุข้าราชการครู 
ผู้สอน สามารถยกระดับ
ข้อสอบโดยศึกษา
ตัวอย่างข้อสอบการ
แข่งขันของ ก.ค.ศ. มา
พัฒนาข้อสอบของวิชาได้ 
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รายช่ือกระบวน
วิชา 

TQF วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

งานมีความเหมาะสมกับ
หน่วยกิตของวิชา และมี 
Rubric ให้คะแนน
ชัดเจน 
- แบบทดสอบย่อยและ
ข้อสอบปลายภาค
สอดคล้องตามเนื้อหา
สาระที่เรียนในชั้นเรียน 
- ผู้เรียนได้สะท้อน
ตนเองว่ามีการพัฒนา
ทางด้าน 1.1, 2.1, 2.3, 
3.2, 4.3, 5.1 อยู่ใน
ระดับดี 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 คุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 คุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก โดยคุณธรรม คุณภาพ หมายถึง 
คนดี คนเก่ง เก่งทั้งคน งาน และการปรับตัวที่จะไปท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ส่วนทักษะการเป็นพลเมืองโลก หมายถึง 
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ สื่อสารได้อย่างเหมาะสม กระบวนการคิดแบบองค์รวม 
เข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความสามารถด้าน IT Literacy (การวิเคราะห์ คัดกรอง และเข้าถึงข้อมูล) ตัวบ่งชี้
นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ข้อมูลประกอบ 
 จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 
 
 การรายงานผลการด าเนินงาน 

1. ผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
ปีการศึกษา 2559 2560 2561 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน    
ร้อยละบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน    



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หน้า 46 
ฝ่ายส่งเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ส านักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

 
2. การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 

 
3. การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
..................................................................................................................................................... ....................... 

 
4. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต (ใช้ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะจากการรายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชา
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

   
   
 
ตัวบ่งชีท้ี ่10 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมี

กิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ได้งาน
ท าในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็น
ประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  เป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
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สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด       

 
 

การค านวณค่าร้อยละนี้ ตัวหารไม่นับรวมบัณฑิตที่ศึกษาต่อ/เกณฑ์ทหาร/อุปสมบท บัณฑิตที่มีงานท า
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน  

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =    ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
           100 

 
หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

1. การได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ปีการศึกษา 2559 2560 2561 

ร้อยละการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ    
ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ    
ค่าคะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5)    

 
2. การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระมีแนวโน้มลดลง

หรือไม่คงที่ 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 

 
3. การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระมีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึน 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 

× 100 

× 5 
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4. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบัณฑิต (ใช้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากรายงาน

การวิจัยภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปี 2561) 
4.1 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

   
   

 
4.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

   
   

 
4.3 ด้านหลักสูตร 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านหลักสูตร 

แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

   
   
 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มีความ
น่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่าง
เป็นระบบและสามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของ
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

   ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
                                

                              จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
                  
 การรายงานข้อมูล 

1) ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท รายงานข้อมูลตามปีปฏิทิน 

2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด รายงานข้อมูลตามปีการศึกษา 
  

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ =     ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
        40 
 
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

0.10 -  บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 -  บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 -  บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ -  ผลงาน

ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 -  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 -  บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
1.00 -  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

 
ระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค ์

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

× 100 

× 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค ์
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่1.  
ปีการศึกษา 2559 2560 2561 

ค่าผลรวมถ่วงน้ าหนักฯ    
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา    
ร้อยละ    
 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ส าหรับการ
รายงานผลงานทางวิชาการ)  

ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ปีการศึกษา 2561) 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 (ปีปฏิทิน 2561) 

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/ 
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ค่าน้ าหนัก 0.10) 

1.   

2.   

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

1.   

2.   

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ (ค่าน้ าหนัก 
0.40) 
1.   

2. 
 

  

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

1.   

2.   

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

1.    
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ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ปีการศึกษา 2561) 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 (ปีปฏิทิน 2561) 

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/ 
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

2.    

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ.ฯ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1.    

2.    

 
3. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ส าหรับการ

รายงานผลงานสร้างสรรค์)  
ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ปีการศึกษา 2561) 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
(ปีปฏิทิน 2561) 

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/ 
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 
0.20) 
1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเชียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1.   

2.   
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4. การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่มี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี 

............................................................................................................................. ...............................................

............................................................... .............................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................... 
 

5. การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

..................................................................................................................... .......................................................

............................................................................................................................. ...............................................

............................................................................................................................................... ............................. 
 
ตัวบ่งช้ีที ่10 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือ
หาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงาน
ที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ    
ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 
    ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
                                   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
 
 
การรายงานข้อมูล 

1) ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก รายงานข้อมูลตามปีปฏิทิน 

2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด รายงานข้อมูลตามปีการศึกษา 

× 100 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =          ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
  
 
 
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 -  บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 -  บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

-  ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 -  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 -  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
1.00 -  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

-  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
 
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่1.  
ปีการศึกษา 2559 2560 2561 

ค่าผลรวมถ่วงน้ าหนักฯ    
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา    
ร้อยละ    
 

× 5 
80 
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2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ส าหรับ
การรายงานผลงานทางวิชาการ) 

ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ปีการศึกษา 2561) 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ปีปฏิทิน 2561) 

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

1.   

2.   

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ (ค่าน้ าหนัก 
0.40) 
1.   

2.   

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1.   

2.   

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

1.   

2.   

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

1.    

2.    

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ.ฯ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1.    

2.    

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1.    

2.    
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3. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(ส าหรับการรายงานผลงานสร้างสรรค์) 

ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ปีการศึกษา 2561) 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ปีปฏิทิน 2561) 

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 
0.20) 
1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเชียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1.   

2.   

 
4. การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่มี

แนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 

 
5. การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์

เผยแพร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................... ............................. 
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ภาคผนวก 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ค าอธิบาย 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 

ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ

สองครั้ง โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80 และมีการบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา  

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิด
ภาคการศึกษา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับค าแนะน าด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
10.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 
11.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
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ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   
 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ

สองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80 และมีการบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา  

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิด
ภาคการศึกษา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
8. อาจารย์ผู้รับผิดชอลหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับค าแนะน าด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
9. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
10.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 
11.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
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การรายงานผลการด าเนินงาน : ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   
 

 ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80 และมีการ
บันทึกการประชุมทุกครั้ง 

 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา  

 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลัง
วันปิดภาคการศึกษา 

 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
กระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ได้รับค าแนะน าด้าน
การบริหารจัดการหลักสูตร 

 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

10.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

11.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

 
 

ควรอธิบายผลการด าเนินงาน
และอ้างอิงเอกสารหลักฐาน

ประกอบผลการประเมิน 
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การรายงานผลการด าเนินงาน : ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   
 

 ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80 และมี
การบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลัง
วันปิดภาคการศึกษา 

 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
กระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ได้รับค าแนะน า
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

10.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

11.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

 
 

ควรอธิบายผลการด าเนินงาน
และอ้างอิงเอกสารหลักฐาน

ประกอบผลการประเมิน 
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 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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การทวนสอบผลส ัมฤทธิ์ของน ักศ ึกษาตามมาตรฐานผลการเร ียนร ู้ 
 

ผศ.ดร.สมเก ียรต ิอ ินทส ิงห ์ สาขาว ิชาหล ักส ูตรและการสอน 
อ.ดร.ส ุนีย ์ เง ินยวง สาขาว ิชาว ิจัยและประเม ินผล  

อ.ดร.น้ าผ ึ้ง อ ินทะเนตร สาขาว ิชาว ิจัยและประเม ินผล  
คณะศ ึกษาศาสตร ์ มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม่ 

 

 การทวนสอบ (Verification) ค ืออะไร 
 

การทวนสอบผลส ัมฤทธ ิ์ของน ักศ ึกษาตามมาตรฐานผลการเร ียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐาน 
เพ ื่อย ืนย ันหร ือสน ับสน ุนว่า น ักศ ึกษาทุกคนม ีผลสัมฤทธิ์การศ ึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเร ียนร ู้ท่ีกำหนดไว ้เป็น
อย ่างน ้อย 

สถาบันอ ุดมศ ึกษาท่ีจ ัดการเร ียนการสอนจำเป็นต ้องดำเน ินการให้ม ีการทวนสอบในท ุกระด ับการศ ึกษา 
เพ ื่อสร ้างความเช่ือม ั่นให้ก ับผู้ม ีส่วนได ้ส ่วนเสียว่าจะได ้ร ับการจ ัดการศ ึกษาท่ีด ีและม ีมาตรฐาน (Oliva & Gordon II, 
2013; Ornstein & Hunkins, 2018) ซ ึ่งต ้องเร ิ่มจากหน ่วยเล็กท่ีสุดน ั่นค ือ ระด ับกระบวนวิชา (Course) และ 
นำไปสูร่ะดับโปรแกรม (Program) ของหลักสูตร 

การทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจจะดำเน ินการโดยสถาบันอ ุดมศ ึกษาอ ื่นๆ ท่ีม ีความร ่วมม ือทาง 
การศ ึกษาได้ แต ่จะม ีกระบวนการอย ่างไรน ั้น ขึ้นอย ู่ก ับรายละเอ ียดของการจ ัดการและความม ีประสิทธิภาพของ 
การดำเน ินงานร ่วมก ัน อย ่างไรก ็ตามสถาบันอ ุดมศ ึกษาท่ีเปิดสอนจะต ้องร ับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐาน 
เพ ื่อให้ม ั่นใจว่าจะร ักษามาตรฐานไว้ได ้อย ่างสม่ าเสมอ (ส าน ักงานคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา, 2552) 

 

 มาตรฐานผลการเร ียนร ู้ค ืออะไร 
 

มาตรฐานผลการเร ียนรู้ (Learning Outcomes) ค ือข้อกำหนดของค ุณภาพเก ี่ยวก ับผลลัพธ์ของผู้เร ียนใน 
ระด ับอ ุดมศ ึกษาท่ีส าน ักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) ได ้ระบุว่า ทุกระด ับค ุณวุฒ ิและสาขา/สาขาวิชา 
ต ้องดำเน ินการจ ัดหลักสูตร จ ัดการเร ียนการสอน วัดและประเม ินผลการเร ียนร ู้ให้เก ิดขึ้นในต ัวผู้เร ียน ซ ึ่งครอบคลุม
อย ่างน ้อย 5 ด ้าน ค ือ 

1. ด ้านค ุณธรรม จร ิยธรรม 
2. ด ้านความร ู้ 
3. ด ้านทักษะทางปัญญา 
4. ด ้านทักษะความสัมพ ันธ์ระหว่างบุคคลและความร ับผิดชอบ 
5. ด ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงต ัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ ส่วนแต่ละหลักสูตร
สามารถเพ ิ่มด ้านท่ี 6 ทักษะพ ิสัยหร ือด ้านความสามารถอ ื่นๆ เพ ิ่มเต ิมท่ีเฉพาะเจาะจงของตนเองได ้ตาม
ความเหมาะสมของอ ัตลักษณ ์เฉพาะศาสตร ์หร ือให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพหร ือมาตรฐาน
ค ุณวุฒ ิระด ับสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ได ้ 

 

 การทวนสอบมีก ี่ระด ับ 
 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของน ักศ ึกษาตามมาตรฐานผลการเร ียนรู้โดยท่ัวไปจะดำเน ินอยู่  2 ระด ับ ค ือ 
ระด ับกระบวนวิชาและระด ับหลักสูตร 
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 การทวนสอบสำค ัญอย ่างไร 
 

ความส าค ัญของการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของน ักศ ึกษาตามมาตรฐานผลการเร ียนรู้  เป็นด ังนี ้
1. การทวนสอบระด ับกระบวนวชิา 

1.1 ช่วยให้อาจารย ์ผู้สอนได ้ตรวจสอบการกำหนดวัตถุประสงค ์ของกระบวนวิชาว่า สอดคล้องหร ือ 
เป็นไปตามธรรมชาต ิของวิชาหร ือไม่ และท่ีส าค ัญสอดคล้องก ับการกระจายความร ับผิดชอบในหลักส ูตร 
(Curriculum Mapping) ตามความร ับผิดชอบหลัก (จ ุดดำ) และความร ับผิดชอบรอง (จ ุดขาว) ท่ีได ้กำหนดไว้ใน 
ท้ัง มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 หร ือไม่ อย ่างไร 

1.2 ช่วยให้อาจารย ์ผู้สอนได ้พ ิจารณาเก ี่ยวก ับองค ์ความร ู้ในเน ื้อหาสาระ ทักษะการปฏิบัต ิ/ปฏิบัต ิการ 
และพฤต ิกรรมด ้านค ุณธรรมจร ิยธรรมว่าครอบคลุม ม ีความถูกต ้อง ทันสม ัย และเหมาะสังคมในย ุคปัจจ ุบัน และ 
อนาคตอย ู่หร ือไม่ ส่วนใดยากหร ือง ่ายเก ินไป รวมท้ังเน ื้อหาสาระท่ีจ ัดไว ้ช่วยพ ัฒนาน ักศ ึกษาให้บรรลุตาม 
วัตถุประสงค ์ของกระบวนวิชาท่ีกำหนดไว้ด ้วยหร ือไม่ 

1.3 ช่วยให้อาจารย ์ผู้สอนได ้ทบทวนการออกแบบและจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนในแต ่ละหัวข้อ 
หร ือแต ่ละชั่วโมงว่าเหมาะสมตามเน ื้อหาสาระ เหมาะสมก ับผู้เร ียน Gen Z ในปัจจ ุบันหร ือไม่ ก ิจกรรมใด           
ประสบความส าเร  ็จมากหร ือส าเร  ็จน ้อยหัวข้อใดใช้เวลามากกว่าปกติ การม ีก ิจกรรมอ ื่นๆ แทรกระหว่าง           
ภาคการศ ึกษา และการแก ้ปญัหา รวมท้ังตรวจสอบว่าก ิจกรรมการเร ียนการสอนน ั้นช่วยพ ัฒนาให้น ักศ ึกษาม ีความร ู้  
ความสา มารถตามวัตถุประสงค ์ของกระบวนวิชาและผลการเร ียนร ู้ท้ังความร ับผิดชอบหลัก (จ ุดดำ) และความ
ร ับผิดชอบรอง (จ ุดขาว) ตลอดจนควรม ีการปร ับปร ุงหร ือจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนใหม ่ๆ และจะเลือกใช้สื่อ
ด ิจ ิทัลท่ีน ่าสนใจ เพ ื่อส่งเสร ิมการเร ียนรู้น ักศ ึกษาหร ือไม่ อย ่างไร 

1.4 ช่วยสะท้อนให้อาจารย ์ผู้สอนได ้ทบทวนการวัดและประเม ิน ผลการเร ียนร ู้ของน ักศ ึกษาว่า ตรงตาม
วัตถุประสงค ์ของกระบวนวิชาและผลการเร ียนร ู้ในความร ับผ ิดชอบหล ัก (จ ุดดำ) หร ือไม ่ อย ่างไร อาจารย์ผู้สอนใช้
เคร ื่องม ือในการวัดผลเหมาะสมก ับพฤต ิกรรมการเร ียนร ู้ท่ีคาดหวังไว้หร ือไม่ อาทิ ข้อสอบ แบบประเม ิน การ
นำเสนอผลงานหน ้าช้ันเร ียน แบบสังเกตพฤต ิกรรม ร ูบร ิกส์ (Rubrics) การให้คะแนน เป็นต ้น กำหนดสัดส่วนการ
ให้คะแนนเหมาะสมตามธรรมชาต ิวิชาเพ ียงใด และม ีประเด ็นท่ีควรปร ับปร ุงและพ ัฒนาให้ด ีขึ้น อย ่างไรบ้าง 

2. การทวนสอบระด ับหล ักส ูตร 
1.1 ช่วยให้อาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย ์ประจำหลักสูตร ได ้มองเห็นภาพรวมของ 

ประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลของหลักสูตร ท้ังผลการเร ียน (เกรด) ในแต ่ละกระบวนวิชาและผลการประเม ินการ
สอนของอาจารย ์ในแต ่ละกระบวนวิชาเป็นประโยชน ์ในการปร ับปร ุงและพ ัฒนาค ุณภาพของเน ื้อหาสาระ การสอน 
การวัดและประเมินผลการเร  ียนร ู้ต ่อไป ซ ึ่งอาจนำไปสู่การปร ับการกระจายความร ับผิดชอบในหลักสูตร 
(Curriculum Mapping) ตามความร ับผดิชอบหลัก (จ ุดดำ) และความร ับผดิชอบรอง (จ ุดขาว) ใหม ่ในหลักสูตร 

1.2 ช่วยให้อาจารย ์ผูร้ ับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย ์ประจำหลักสูตร  ได ้ทบทวนการดำเน ินงานท่ีผ่าน 
มาของหลักสูตร ต ั้งแต ่กระบวนการออกแบบและพ ัฒนาเน ื้อหาสาระในหลักส ูตรท่ีเก ี่ยวพ ันท้ังปร ัชญาของหลักส ูตร 
วัตถุประสงค ์ของหลักสูตร  สมรรถนะท่ัวไปและเฉพาะสาขาของหลักสูตร การกำหนดผลลัพธ์การเร ียนร ู้ของบัณฑ ิต 
(Program Learning Outcome: PLO) จ ุดเด ่นของหลักสูตร กระบวนวิชาต ่างๆ ก ิจกรรมเสร ิมหลักสูตร 
(Extracurricular activity) ฯลฯ ว่าสอดคล้องก ันและบรรลุตามเจตนารมณ ์ท่ีต ั้งใจไว ้ต ั้งแรกหร ือไม่ มากน ้อย 
เพ ียงใด และควรม ีการพ ัฒนาหร ือปร ับปร ุงอย ่างไร และท่ีส าค ัญการดำเน ินงานท่ีผ่านมาน ั้นสอดคล้องตาม วิสัยทัศน์ 
พ ันธก ิจ และกลย ุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากน ้อยเพ ียงใด 
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1.3 ช่วยให้อาจารย ์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย ์ประจำหลักสูตรได้แนวค ิด ม ุมมองใหม่ และผล 
สะท้อนในทุกม ิต ิเพ ื่อเป็นสารสนเทศนำมาสู่การปร ับปร ุงหลักสูตรในท ุกองค ์ประกอบ โดยเฉพาะความถูกต ้องของ
การกำหนดเน ื้อหาและทักษะการปฏิบัต ิต ่างๆ ตามธรรมชาต ิของศาสตร์ ความทันสม ัยของเน ื้อหาสาระท่ีเหมาะก ับ 
สังคมย ุคด ิจ ิทัล โอกาสท่ีน ักศ ึกษาเม ื่อส าเร ็จการศ ึกษาไปแล้วจะนำเอาองค ์ความรู้ ทักษะ และค ุณธรรมจร ิยธรรมท่ี 
ได ้เรียนร ู้จากหลักสูตรไปใช้จร ิงในโลกแห่งการท างาน และท่ีส าค ัญควรสะท้อนอ ัตลักษณ ์ของความเป็นบ ัณฑ ิตแห่ง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ด ้วย 

1.4 ช่วยให ้กำลังใจแก่อาจารย ์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย ์ประจำหลักสูตรว่าผลลัพธ์ของผู้เร ียน
ท่ีส าเร ็จการศ ึกษาไปเป็นบัณฑ ิตน ั้น  ม ีภาวะการม ีงานท าอย ู่ระด ับท่ีน ่าพอใจ ม ีความร ู้ความสามารถและค ุณลักษณะ
เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานผลการเร ียนร ู้และ/หร ือสภาวิชาชีพ  เป็นบัณฑ ิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ท่ีม ีค ุณธรรมและค ุณภาพ ม ีทักษะการเป็นพลเม ืองโลก (อ ุษณ ีย์ คำประกอบ, 2562; อ ัจฉราพร ศร ีภูษณาพรรณ, 
2562) ม ุ่งม ั่นในการฝึกฝนตนเองอย ู่เสมอ สามารถครองตน ครองตน และครองงาน รวมท้ังมีมโนส าน ึกท่ีด ีต ่อสังคม 
เม ื่อจบการศ ึกษาไปแล้วมากน ้อยเพ ียงใด 

 
 

 คณะกรรมการทวนสอบประกอบด ้วยใครบ ้าง 
 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของน ักศ ึกษาตามมาตรฐานผลการเร ียนรู้สามารถแบ ่งได ้ตามระด ับการ
ทวนสอบ ค ือคณะกรรมการทวนสอบระด ับกระบวนวิชาและคณะกรรมการทวนสอบระด ับหลักสูตร องค ์ประกอบ 
แสดงได ้ด ังตาราง 

 

คณะกรรมการทวนสอบระด ับกระบวนวิชา คณะกรรมการทวนสอบระดับหลักส ูตร 

1. ผู้บร ิหารฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน ้าภาควิชาหร ือหัวหน ้าสาขา 
3. คณะกรรมการบร ิหารหลักสูตร 
4. อาจารย ์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย ์ประจำหลกัสูตร 
6. ผู้ทรงค ุณวุฒ ิภายนอกท่ีเช่ียวชาญในศาสตร ์น ั้น 
7. ผู้ใช้บัณฑิต 
ฯลฯ 

 

1. ผู้บร ิหารฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน ้าภาควิชาหร ือหัวหน ้าสาขา 
3. ผู้ทรงค ุณวุฒ ิภายนอกท่ีเช่ียวชาญในศาสตร ์น ั้น 
4. ผูใ้ช้บัณฑ ิต 
5. ผูม้ ีส่วนได ้ส ่วนเสีย 
6. ผูใ้ห้ทุน/สน ับสน ุนการศ ึกษา (ถ้าม ี) 
7. ผู้แทนสภาวิชาชีพ 

(ถ้าม ี) ฯลฯ 

 

 

 

 

ผ ู้ให ้
ข ้อม ูล 

ผ ู้ให ้
ข ้อม ูล 1. อาจารย ์ผู้สอน 

2. น ักศ ึกษาท่ีลงทะเบียนเร ียนกระบวนวิชาน ั้น 
3. ฝ่ายสน ับสน ุนท่ีเก ี่ยวข้อง ฯลฯ 

1. อาจารย ์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตร 
2. อาจารย์ประจำหลกัสูตร 
3. น ักศ ึกษาในสังก ัดหลกัสูตรน ั้น 
4. บัณฑ ิต 
5. ผูใ้ช้บัณฑ ิต 
6. ผู้บร ิหาร 
7. ฝ่ายสน ับสน ุนท่ีเก ี่ยวข้อง 
8. ผูม้ ีส่วนได ้ส่วนเสีย อาทิ ผู้ปกครอง ฯลฯ 
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 การทวนสอบทำอย ่างไร 
การทวนสอบท้ัง 2 ระด ับ คณะกรรมการทวนสอบสามารถดำเน ินการได ้ด ังนี้   
(นาตยา ปิลนัธนานนท์, 2560; ฤต ิน ันท์ สม ุทร ์ทัย, วีณา วโรตมะวิชญ และเสาวน ิตย ์ เจร ิญชัย, 
2560) 
1. การทวนสอบระด ับกระบวนวชิา 

การทวนสอบระด ับกระบวนวิชาเป็นการดำเน ินการเพ ื่อหาหลักฐานเพ ื่อย ืนย ันว่า อาจารย ์ผู้สอน 
สามารถจ ัดการเร ียนการสอนต ั้งแต ่การวางแผน  การจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอน การวัดและประเม ินผล
การเร ียนรู้เป็นไปอย ่างม ีประสิทธ ิภาพ สอดคล้องตามท่ีได ้กำหนดความร ับผิดชอบไว้ใน มคอ.3 (จ ุดดำและ
จ ุดขาว) 

1.1 กลย ุทธ ์การทวนสอบระด ับกระบวนวชิา 
คณะกรรมการทวนสอบ  สามารถดำเน ินการได ้ด ังต ัวอย ่างต ่อไปน้ี 
- สุ่มประเม ินรายละเอ ียดของกระบวนวิชาว่า ผลการเร ียนร ู้ท่ีกำหนด สอดคล้องก ับความ 

ร ับผดิชอบในหลกัสูตรหร ือไม ่
- สุ่มประเม ินข้อสอบของกระบวนวิชาว่า ครอบคลุมผลการเร ียนร ู้ตามท่ีกำหนดไว้ใน

รายละเอ ียด ของกระบวนวิชาหร ือไม่ 
- พ ิจารณาความเหมาะสมของวิธ ีการ เคร ื่องม ือท่ีใช้ในการประเม ินท่ีสอดคล้องก ับท่ีกำหนด

ใน รายละเอ ียดของกระบวนวิชา 
- พ ิจารณาความเหมาะสมของการตรวจให้คะแนนจากกระดาษคำตอบของนักศ ึกษา 

แบบฟอร ์ม การให้คะแนน ท่ีมาของเกรด และกระบวนการต ัดเกรด 
- ตรวจสอบผลการประเม ินการเร ียนร ู้ของน ักศ ึกษา (คะแนน/เกรด) ก ับข้อสอบ 
- พ ิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ ์การประเม ินผลของรายวิชา 
- ตรวจสอบและพ ิจารณาความเหมาะสมของการให ้คะแนนก ับขอ้สอบในกระดาษคำตอบ 
- เปร ียบเทียบการให้คะแนนจากกระดาษคำตอบเด ียวก ันในเน ื้อหาสาระน ั้น โดยอาจารย์

ผู้สอนก ับผู้ทรงค ุณวุฒ ิจากภายในหร ือภายนอกสถาบัน 
- พ ิจารณาความเหมาะสมของการมอบหมายและประเม ินรายงาน โครงงานและอ ื่นๆ ท่ีให้

ผูเ้ร ียนท า 
- ตรวจสอบผลการสอบ ผลการประเม ินการฝึกประสบการณ ์ภาคสนามของน ักศ ึกษา 

(คะแนน/ เกรด) ก ับจำนวนและลักษณะของผู ้ร ับบร ิการ 
- ตรวจสอบแผนการปฏิบัต ิงานในโครงการประสบการณ ์ภาคสนามของน ักศ ึกษาและ

รายงาน กรณ ีศ ึกษาในวิชาภาคปฏิบตั ิท่ีน ักศ ึกษาท า เพ ื่อขอร ับการประเม ิน 
- ตรวจแบบฟอร ์มการให้คะแนนการปฏิบตั ิงาน (Performance Evaluation) 
- การให้คะแนนพฤต ิกรรมของน ักศ ึกษา 
- ด ูรายงานและหลักฐานการเขา้ช้ันเร ียนของน ักศ ึกษา 
- ตรวจสอบการประเม ินด ้วยวิธ ีอ ื่นท่ีกำหนดในรายละเอ ียดวิชา (มคอ.3 และ 4) 
- ตรวจสอบการอ ุทธรณ ์การประเม ินผลสัมฤทธ์ิของน ักศ ึกษา (ถ้าม ี) 
การทวนสอบจากการประเม ินของน ักศ ึกษาเก ี่ยวก ับการจ ัดการเร ียนการสอนของอาจารย์
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ผู้สอน สามารถดำเน ินการได ้ด ังนี ้
- พ ิจารณาจากผลการประเม ินการสอนของน ักศ ึกษา เก ี่ยวก ับประสิทธ ิผลของกระบวนวิชา 

วิธ ีการสอน การจ ัดก ิจกรรมท้ังในและนอกห้องเร ียน สิ่งสน ับสน ุนการเร ียนร ู้ท่ีม ีผลกระทบต ่อการเร ียนร ู้และผล
การเร ียนร ู้ท่ีได ้ร ับ 

- พ ิจารณาขอ้เสนอแนะของน ักศ ึกษา เพ ื่อปร ับปร ุงกระบวนวิชา 
- สัมภาษณ ์ต ัวแทนน ักศ ึกษา 
- การสังเกตพฤต ิกรรมและการโต ้ตอบของน ักศ ึกษา การสะท้อนค ิด (Reflective journal) 

นักศึกษา 
 1.2 วธิ ีการทวนสอบระด ับกระบวนวชิา 

- การตรวจสอบ 
- การประเม ิน 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ ์ 
- การสังเกต 
- การส ารวจ 

 

2. การทวนสอบระด ับหล ักสูตร 
การทวนสอบระด ับหลักสูตร เป็นกระบวนการดำเน ินการเพ ื่อหาหลักฐานเพ ื่อย ืนย ัน พ ิสูจน์ 

สน ับสน ุน การดำเน ินงานท่ีผ่านมาของคณะกรรมการบร ิหารหลักสูตร อาจารย ์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย ์ประจำ หลักสูตร อาจารย ์ผู้สอน และผู้ม ีส่วนร ับผิดชอบในหลักสูตรว่าได ้เป็นไปอย ่างม ี
ประส ิทธ ิภาพและประสิทธ ิผล มีมาตรฐานเป็นท่ียอมร ับได ้เพ ื่อนำไปสู่การประเม ิน ปร ับปร ุง และยกระด ับ
การดำเน ินงานของหลกัสูตรและประก ันค ุณภาพหลกัสูตร 

2.1 กลย ุทธ ์การทวนสอบระด ับหล ักส ูตร 
คณะกรรมการทวนสอบระด ับหลักสูตร สามารถดำเน ินการได ้ด ังต ัวอย ่างต ่อไปนี ้
- ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเร ียนร ู้ท่ีครอบคลุมผลการเร ียนร ู้ทุกด ้านตามมาตรฐานค ุณว ุฒ ิ

สาขาวิชา (มคอ.1) และ/หร ือ มคอ.2 
- ประเม ินความส าเร ็จของการผลิตบัณฑ ิตท่ีม ีคุณภาพ โดยประเม ินจาก 

• แหล่งฝึกงาน สถานประกอบการท่ีไปสหก ิจศ ึกษา  แหล่งฝึกประสบการณ ์วิชาชีพ 
• ผูใ้ช้บณัฑ ิต 
• บัณฑ ิตใหม่ 
• ผูม้ ีส่วนได ้ส่วนเสีย 

- ด ูจากผลงาน รางวัล ก ิจกรรมของน ักศ ึกษา ท่ีสามารถวัดเป็นร ูปธรรมได้ เช่น 
• จำนวนโปรแกรมส าเร ็จร ูปท่ีพ ัฒนาเองและวางขาย 
• จำนวนสิทธ ิบตัร 
• จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
• จำนวนก ิจกรรมการก ุศลเพ ื่อร ับใช้สงัคมและประเทศชาติ 
• จำนวนก ิจกรรมอาสาสม ัครในองค ์กรท่ีเป็นประโยชน ์ต ่อสังคม 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หน้า 67 
ฝ่ายส่งเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ส านักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

- พ ิจารณาผลการสอบประมวลผลการเร ียนร ู้โดยรวมก ่อนจบการศ ึกษา (Exit 
Examination) 
- การเทียบเค ียงผลการทดสอบการเร ียนร ู้ของน ักศ ึกษาเราก ับน ักศ ึกษามหาวิทยาลัยอ ื่น 

โดยใช้ ขอ้สอบกลางของเคร ือขา่ยสถาบันหร ือของสมาคมวิชาชีพ 

- พ ิจารณาผลการสอบจากการแลกเปลี่ยนข้อสอบในเน ื้อหาสาระท่ีส าค ัญระหว่างหลักสูตร 
เด ียวก ันในต ่างมหาวิทยาลัยหร ือการใช้ข้อสอบกลางของเคร ือข่ายสถาบันการศึกษาสาขาวิชาเด ียวก ันแล้ว 
เปร ียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของแต ่ละสถาบัน 

- พ ิจารณาภาวะการได ้งานท าของบัณฑ ิต 
- ด ูจากความค ิดเห็นท่ีม ีต ่อความรู้ ความสามารถ ความม ั่นใจของบัณฑ ิตในการประกอบอาชีพ 
- ประเม ินจากบัณฑ ิตท่ีไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร ้อมและความร ู้จากสาขาวิชาท่ี

เร ียน ซ ึ่งกำหนดในหลักสูตร รวมท้ังเปิดโอกาสให้เสนอข้อค ิดเห็นในการปร ับหลักสูตรให ้ด ีย ิ่งขึ้น 
- พ ิจารณาจากการประเม ินตำแหน ่ง และ/หร ือความก ้าวหน ้าในสายงานของบัณฑ ิต 
- การสอบถามผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ และ/หร ือการส่งแบบสอบถาม เพ ื่อ 

ประเม ินความพ ึงพอใจในบัณฑ ิตท่ีจบการศ ึกษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการน ั้นๆ 
- การประเมินจากสถาบันอ ุดมศ ึกษาอ ื่น โดยการส่งแบบสอบถามหร ือสอบถามระด ับ

ความพ ึง พอใจในด ้านความรู้ ความพร ้อม และค ุณสมบัต ิด ้านอ ื่นๆ ของบัณฑ ิตท่ีจบการศ ึกษาและเข้า
ศ ึกษาต ่อเพ ื่อปร ิญญา ท่ีสงูขึ้นในสถาบันอ ุดมศ ึกษาอ ื่นๆ ท่ีม ีความร ่วมม ือทางด ้านการศ ึกษาด ้วยก ัน 

- ความค ิดเห ็นจากผู้ทรงค ุณวุฒ ิภายนอกท่ีประเม ินหลักสูตรหร ืออาจารย์พ ิเศษต ่อความ
พร ้อมของน ักศ ึกษาในการเร ียนและค ุณลักษณะอ ื่นๆ ท่ีเก ี่ยวข้องก ับกระบวนการเร ียนรู้ และการพ ัฒนา
องค ์ความร ู้ของ น ักศ ึกษา 

2.2 วธิ ีการทวนสอบระด ับหล ักส ูตร 
- การส ารวจ 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 
- การประชุม 
- การตรวจสอบ 
- การประเม ิน 
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 เง ื่อนไขความส าเร ็จของการทวนสอบค ืออะไร 
 

การทวนสอบมเีง ื่อนไขความส าเร ็จ  ค ือ 
1. ความสะดวกในการดำเน ินการ ต ้องง ่ายและไม ่ซ ับซ ้อน ไม ่เน ้นปร ิมาณเอกสาร (Small is beautiful) 

แต่ตอบคำถามท่ีส าค ัญได ้อย ่างพอเพ ียง 
2. ความเขา้ใจท่ีตรงก ันและสื่อสารเป็นไปในทิศทางเด ียวก ัน 
3. การไม ่เพ ิ่มภาระงานให้ก ับผู้สอนและผู้ประสานงาน บูรณาการเขา้ก ับการท างานปกต ิ 
4. การสน ับสน ุนจากผู้บร ิหารและฝ่ายสน ับสน ุน ท้ังในด ้านงบประมาณ การดำเน ินการ และสิง่สน ับสน ุน 
5. เน ้นบรรยากาศการทวนสอบแบบก ัลยาณม ิตร ให้ข ้อม ูลเชิงบวกและเชิงพ ัฒนา ห้ามเน ้นการจ ับผิดหร ือ 

วิจารณ ์เชิงลบมากจนผูม้ ีส่วนเก ี่ยวข้องหมดกำลังใจในการสอนและท างาน 
6. การสร ้างทัศนคต ิเชิงบวกเก ี่ยวก ับการทวนสอบให้ก ับคณาจารย ์และผู้ม ีส ่วนเก ี่ยวข ้อง 
นอกจากน ั้น อาจารย ์ผู้สอนซ ึ่งเป็นผู้ให้ข ้อม ูลย ังสามารถท าแบบสร ุปการวัดและประเม ินผลการเร ียนร ู้ใน 

กระบวนวิชาให้ก ับคณะกรรมการทวนสอบระด ับกระบวนวิชาเพ ื่อให ้สะดวกต ่อการทวนสอบตามมาตร ฐานผล   
การ เร ียนร ู้ได ้ง ่ายขึ้น (ซ ึ่งต ้องกรอกใน มคอ.5 ตามระบบ CMU MIS) ด ังต ัวอย ่างกระบวนวิชา 088801 พลวัต 
กระบวนการทางหล ักสูตร การสอน และการเร ียนรู้ ท่ีผู้เขยีนได ้ใช้ในการทวนสอบเม ื่อคร ั้งท่ีผา่นมา ด ังนี ้

 

 มีต ัวอย ่างท ี่เป ็นแนวทางในการทวนสอบหร ือไม่ 
 

ในท่ีน ี้ผู้เขียนขอนำเสนอต ัวอย ่างร ูปแบบการทวนสอบระดับกระบวนวิชาท่ีม ีชื่อว่า “โมเดล 4 ประสาน 
การทวนสอบระด ับกระบวนวิชา” ซ ึ่งผู้เขียนได้ร ิเร ิ่มค ิดค ้นขึ้นเพ ื่อดำเน ินการทวนสอบในคณะศ ึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาศ ัยพ ื้นฐานความค ิดมาจากทฤษฎีหลักสูตรของ Tyler (1949) 

โมเดล 4 ประสานการทวนสอบ ระด ับกระบวนวิชา เป็นการพ ิจารณาถึงความสัมพ ันธ์และสอดคล้องก ัน 
ของการดำเน ินการเก ี่ยวก ับหลักสูตรในองค ์ประกอบพ ื้นฐาน 4 ประการ ค ือ 

1. วัตถุประสงค ์ของกระบวนวิชา (Objective: O) 
2. เน ื้อหาสาระ (Content: C) 
3. การจ ัดการเร ียนรู้ (Learning management: L) 
4. การวัดและประเม ินผลการเร ียนรู้  (Measurement & Evaluation: E) 
แสดงได ้ด ังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 โมเดล 4 ประสานการทวนสอบ ระด ับกระบวนวิชา 
ท่ีมา: สมเก ียรติ อ ินทสงิห์, สุน ีย ์เง ินยวง และน้ าผึ้ง อ ินทะเนตร (2562) 

 
 

ท้ังน ี้เพ ื่อสะท้อนผลการดำเน ินการจ ัดการเร ียนการสอนว่าสอดคล้องตา มมาตร ฐานผลการเร ียนร ู้ของ 
สกอ. อย ่างน ้อย 5 ด ้าน และมาตรฐานการศ ึกษาชาต ิด ้านผลลัพธ์ผู้เร ียนในภาพรวมมากน ้อยเพ ียงใด 
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ผูเ้ขยีนขอนำเสนอเคร ื่องม ือท่ีใช้ในการทวนสอบ  ด ังนี้ 
 
 

ทส. 1 
แบบประเม ินการทวนสอบระด ับกระบวนว ิชาในภาพรวม 

************************************************************************************************************ 
รห ัสกระบวนว ิชา ......................  ช ื่อกระบวนว ิชา ................................................................................................................ 
จำนวน ....... Section  จำนวนน ักศ ึกษาท ี่เร ียน .......... คน  จำนวนผ ู้สอน ...... คน 

  
 
คำช ี้แจง โปรดทำเคร ื่องหมาย  ลงในช ่องการประเมินตามความค ิดเห ็นของท ่าน 

ประเด็นการประเมิน ระดับการประเมิน ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 เหมาะสม

มาก 
เหมาะสม
ปานกลาง 

เหมาะสม
น้อย 

 

1. ว ัตถ ุประสงค ์ (O)     

1.1 กำหนดว ัตถ ุประสงค ์การเร ียนร ู้อ ิงตามเนื้อหาสาระใน 
คำอธ ิบายกระบวนว ิชา 

    

1.2 เข ียนว ัตถ ุประสงค ์การเร ียนร ู้ถ ูกต ้องตามหล ักว ิชาการ     

1.3 ก าหนดว ัตถ ุประสงค ์การเร ียนร ู้สอดคล ้องก ับมาตรฐานผล
การเร ียนร ู้ท ี่ก าหนดใน มคอ.3 (จุดดำและขาว) 

    

2. เน ื้อหาสาระ (C)     
2.1 แบ ่งห ัวข ้อเนื้อหาหร ือท ักษะได ้เหมาะสม     

2.2 ระบ ุรายละเอ ียดเนื้อหาหร ือท ักษะได ้ถ ูกต ้อง     

2.3 จัดเนื้อหาหร ือท ักษะครอบคล ุมครบถ ้วนตามว ัตถ ุประสงค ์     

2.4 กำหนดเวลาเร ียนในแต ่ละห ัวข ้อได ้เหมาะสม     

3. ก ิจกรรมการเร ียนการสอน (L)     

3.1 จัดก ิจกรรมการเร ียนรสอดคล ้องตามว ัตถ ุประสงค ์
ที่กำหนด 

    

3.2 จัดก ิจกรรมการเร ียนร ู้ครอบคล ุมผลการเร ียนร ู้ท ี่กำหนด 
(จุดดำและจุดขาว) 

    

3.3 กำหนดก ิจกรรมการเร ียนการสอนได ้เหมาะสมก ับเนื้อหา 
หร ือท ักษะ 

    

3.4 จัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนเป ็นไปตามเวลาท ี่กำหนด     
4. การว ัดและประเม ินผลการเร ียนรู้ (E)     

4.1 ม ีเคร ื่องม ือในการประเม ินที่มีความถ ูกต ้องและน่าเช ื่อถ ือ 
(เช ่น ข ้อสอบ Quiz แบบประเม ิน ฯลฯ) 

    

4.2 ม ีเกณฑ ์หร ือ Rubrics ในการให ้คะแนนผลงานหร ือการ 
ปฏ ิบ ัต ิอย ่างเหมาะสม 

    

4.3 กำหนดผลงานหร ือการปฏ ิบ ัติท ี่สะท ้อนถ ึงสมรรถนะตาม
ผลการเร ียนร ู้แต ่ละด ้าน 

    

4.4 ประเม ินครอบคล ุมตามความร ับผ ิดชอบหล ักของกระบวน
ว ิชา (จุดดำใน มคอ.3) 

    

4.5 กำหนดส ัดส ่วนการเก ็บคะแนนแต ่ละห ัวข ้อได ้เหมาะสม     
4.6 ม ีเกณฑ ์การต ัดเกรดท ี่ช ัดเจน     
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ทส. 2 
แบบสร ุปการวัดและประเม ินผลการเร ียนรู้ในกระบวนวิชา 088801 

 

 

ผลการเร ียนร ู้  (จ ุดดำ) ว ิธ ีการประเม ิน ส ัดส ่วนคะแนน 

1.1 ตระหนักในค ุณค ่าและค ุณธรรมจร ิยธรรม 
เส ียสละ และซ ื่อส ัตย ์ส ุจร ิต ม ีจรรยาบรรณทาง 
ว ิชาการและว ิชาช ีพ 

- ส ังเกตพฤต ิกรรม 
- ประเม ินการเข ียนบทความทางว ิชาการ 
- ประเม ินการน าเสนอนว ัตกรรมหล ักส ูตรระด ับ 
รายว ิชา 
- เข ียนสะท ้อนค ิด 

10% 

2.1 ม ีความร ู้และความเข ้าใจเก ี่ยวก ับหล ักการ 
และทฤษฎ ีท ี่สำค ัญในเนือ้หาท ี่ศ ึกษา 

- ทำรายงานสร ุปมโนท ัศน์เก ี่ยวก ับหล ักส ูตร 
- ประเม ินการออกแบบโมเดลหล ักส ูตร 
- ประเม ินการเข ียนบทความทางว ิชาการ 
- ทดสอบปลายภาค 

20% 

2.3 สามารถต ิดตามความก ้าวหน้าทางว ิชาการ 
และม ีความร ู้ในแนวกว ้างของสาขาว ิชาท ี่ศ ึกษา 
เพ ื่อให ้เล ็งเห ็นการเปล ี่ยนแปลง และเข ้าใจ 
ผลกระทบของเทคโนโลย ีใหม่ๆ 

- เข ียน Flow chart เช ื่อมโยงความส ัมพ ันธ์ 
หล ักส ูตร การสอน และการเร ียนร ู้ 
- ประเม ินการออกแบบโมเดลหล ักส ูตร 
- ประเม ินการอภ ิปรายกล ุ่มน าเสนอเช ิง 
ส ังเคราะห ์แบบร ่วมม ือ 
- ประเม ินการเข ียนบทความทางว ิชาการ 
- ทดสอบปลายภาค 

20% 

3.1 ค ิดอย ่างม ีว ิจารณญาณและอย ่างเป ็นระบบ - เข ียน Flow chart เช ื่อมโยงความส ัมพ ันธ์ 
หล ักส ูตร การสอน และการเร ียนรู้ 
- ประเม ินการออกแบบโมเดลหล ักส ูตร 
- ประเม ินการอภ ิปรายกล ุ่มน าเสนอเช ิง 
ส ังเคราะห ์แบบร ่วมม ือ 
- ทดสอบปลายภาค 

20% 

4.2 สามารถใช ้ความร ู้ในศาสตร ์มาช ี้น าส ังคมใน 
ประเด ็นท ี่เหมาะสม และเป ็นผ ู้ร ิเร ิ่มแสดงประเด ็น 
ในการแก ้ไขสถานการณ ์ท ั้งส ่วนต ัวและส ่วนรวม 
พร ้อมท ั้งแสดงจดุย ืนอย ่างพอเหมาะท ั้งของตนเอง 
และของกล ุ่ม 

- ส ังเกตพฤต ิกรรม 
- ประเม ินการออกแบบโมเดลหล ักส ูตร 
- ประเม ินการเข ียนบทความทางว ิชาการ 
- ประเม ินการน าเสนอนว ัตกรรมหล ักส ูตรระด ับ 
รายว ิชา 

20% 

5.3 สามารถส ื่อสารอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพท ั้งปาก 
เปล ่าและการเข ียน เล ือกใช ้ร ูปแบบของส ื่อการ 
น าเสนออย ่างเหมาะสม 

- ประเม ินการเข ียนบทความทางว ิชาการ 
- ประเม ินการน าเสนอนว ัตกรรมหล ักส ูตรระด ับ 
รายว ิชา 

10% 
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ในส่วนของการรายงานผลการทวนสอบน ั้น คณะกรรมการทวนสอบสามารถแจ ้งผลเพ ื่อให้ข ้อม ูล
ย ้อนกลับได ้ทันทีและท าเอกสารสร ุปรวบรวมผลการทวนสอบในแต ่ละกระบวนวิชา เพ ื่อเป็นประโยชน ์ต ่อ
ผู้สอนในการนำไปปร ับปร ุงและพัฒนาการจ ัดการเร ียนการสอน รวมท้ังรายงานใน SAR ได้ ด ังต ัวอย ่าง
ต ่อไปน ี้ 
รายช ื่อกระบวนว ิชา TQF ว ิธ ีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข ้อค ิดเห ็น/ 

แนวทางปร ับปร ุง 

100211 การพ ัฒนา 
หล ักส ูตร 

1.1, 2.1, 2.3, 
3.2, 4.3, 5.1 

- การพ ิจารณาความ 
สอดคล ้องก ันของ 
มคอ.3 และ มคอ.5 
- การส ัมภาษณ์ 
อาจารย ์ผ ู้สอน 
- การส ุ่มสนทนากล ุ่ม 
(Focus group) 
นักศ ึกษาท ี่ลงทะเบ ียน 
เร ียน 
- การส ุ่มพ ิจาณา 
ผลงานของนักศ ึกษา 
- การตรวจสอบการให ้ 
คะแนน 
- การพ ิจารณา 
แบบทดสอบย ่อยและ 
ข ้อสอบปลายภาค 

- การกำหนดว ัตถ ุประสงค์ 
กระบวนว ิชาสอดคล ้องก ับ 
คำอธ ิบายกระบวนว ิชาและ 
ครอบคล ุมมาตรฐานผลการ 
เร ียนรู้ ใน มคอ.3 
- ก ิจกรรมการเร ียนการสอนมี 
ความเหมาะสมก ับเนื้อหาสาระ 
- การว ัดและประเม ินผล 
สอดคล ้องก ับว ัตถ ุประสงค ์และ 
ก ิจกรรมการเร ียนรู้ จ าแนกตาม 
TQF รายด ้านได ้ด ังนี้ 
• ด ้านท่ี 1 ใช ้การบ ันท ึกเข ้าช ั้น 

เร ียน 
• ด ้านท ี่ 2 และ 3 ใช ้การ 

ทดสอบย ่อยและสอบปลายภาค 
และประเม ินผลงาน 

• ด ้านท่ี 4 ใช ้การประเม ิน 
พฤต ิกรรมและผลงาน 

• ด ้านท่ี 5 ใช ้การประเม ินผล 
งานและการน าเสนอท ั้งหน้าช ั้น 
เร ียนและผ ่านส ื่อออนไลน์ 
- การมอบหมายภาระงานมี 
ความเหมาะสมก ับหน่วยก ิตของ 
ว ิชา และม ี Rubric ให ้คะแนน 
ช ัดเจน 
- แบบทดสอบย ่อยและข ้อสอบ 
ปลายภาคสอดคล ้องตามเนือ้หา 
สาระท ี่เร ียนในช ั้นเร ียน 
- ผ ู้เร ียนได ้สะท ้อนตนเองว ่ามี 
การพ ัฒนาท ั้งด ้าน 1.1, 2.1, 
2.3, 3.2, 4.3, 5.1 อย ู่ในระด ับดี 

- ควรม ีการจัดทำส ื่อการ 
เร ียนร ู้ออนไลน์เพ ื่อให้ 
นักศ ึกษาสามารถเร ียนรู้ 
เพ ิ่มเต ิมนอกช ั้นเร ียนได้ 
- ข ้อสอบในกระบวนว ิชานี้ 
สอดคล ้องก ับการสอบ 
บรรจขุ ้าราชการครู ผ ู้สอน 
สามารถยกระด ับข ้อสอบ 
โดยศ ึกษาต ัวอย ่างข ้อสอบ 
การแข ่งข ันของ ก.ค.ศ. มา 
พ ัฒนาข ้อสอบของว ิชาได้ 

 

โดยภาพรวมของการทวนสอบในระด ับกระบวนวิชาน ั้นจะนำไปสร ุปเป็นภาพรวมการดำเน ินงาน
ของ หลักสูตรท้ังหมด และสะท้อนสู่การทวนสอบระด ับหลักสูตรเช่นเด ียวก ัน เพ ื่อเป็นสารสนเทศท่ีม ี
ประโยชน ์สูก่าร ปร ับปร ุงหลักสูตรให้ม ีค ุณค ่า ค ุณภาพ และค ุณประโยชน์แก ่สงัคมและประเทศชาติต ่อไป 
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กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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