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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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1. เหตุผลและความจําเปน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดดําเนินการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หนวยงานทุกหนวยงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2542 และไดปรับเปลี่ยนจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาเปน      
การตรวจประเมินคุณภาพในป พ.ศ. 2545 โดยกําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพในระดับสวนงาน 
(คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน และสํานัก) และมหาวิทยาลัย ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีเรียกวา ระบบ CMU-QA ซ่ึงพัฒนาจากการผสมผสานแนวคิดของ
การควบคุมคุณภาพอยางท่ัวดาน (Total Quality Management) การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ISO, 
Input process output และไคเซน) ตอมาในป พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ไดตระหนักถึงความสําคัญของหนวยยอยของการอุดมศึกษาท่ีทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ จึงได
กําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
โดยใหเริ่มใชตั้งแตปการศึกษา 2557 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให
สอดคลองตามนโยบายของ สกอ. และมอบหมายสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนหนวยงานรับผิดชอบ
ในการดําเนินการ  

 

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบ จึงดําเนินการพัฒนาระบบและ
กระบวนการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายของ สกอ. โดยกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับสวนงาน และระดับสถาบัน และไดนําเสนอ สกอ. 
เพ่ือใหความเห็นชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ท้ังในระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และสถาบัน ซ่ึง สกอ. ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2558 ไดมีมติเห็นชอบ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยระดับหลักสูตรเห็นชอบใหใชระบบท่ี สกอ. 
พัฒนาข้ึนรวม 6 องคประกอบ และระดับคณะ สถาบัน เห็นชอบใหใชระบบ CMU-EdPEx มหาวิทยาลัยจึงเริ่ม
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท้ัง 3 ระดับตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนมา  

 

จากการดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2557 
ถึงปจจุบัน สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยสอบถามความพึงพอใจและความ
คิดเห็นท้ังในสวนของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงผลการประเมินพบวา ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียมีความเห็นวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ สกอ. ยังไม
สามารถสะทอนคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดอยางแทจริง ระบบดังกลาวใชระยะเวลาใน
การเก็บขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานคอนขางมาก สงผลตอภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จึงมีความตองการใหมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบท่ีงายตอการดําเนินการ
และสะทอนคุณภาพของหลักสูตรอยางแทจริง ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ
ตนเองได 
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10 ตัวบงช้ี 

 
สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ท่ีเรียกวา CMU-QA Curriculum 

 

โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ได
ดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ี
สอดคลองกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และเปนระบบท่ีมุงเนนผลลัพธ เอ้ือตอการนําไปปฏิบัติ มีระบบ
ฐานขอมูลสนับสนุนการดําเนินการและการรายงานผลการดําเนินงาน ซ่ึงสามารถสรุปกรอบแนวคิดการ
พัฒนาระบบได ดังนี้ 
 
2. กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบ 
 
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ 
พ.ศ. 2561 

• จัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละ
ระดับ 

• จัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และ
ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 
2561 และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 ดานผลลัพธผูเรียน 3 
ประเด็น ประกอบดวย 

- ผูเรยีนรู (Learner Person) 
- ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 

(Innovative Co-creator)  
- พลเมืองท่ีเขมแข็ง (Active 

Citizen) 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ระบบ เมื่อวันพุธท่ี 2 มกราคม 2562 
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2562 

• มุงเนนผลลัพธ 
• เอ้ือตอการนําไปปฏิบัต ิ
• มีระบบฐานขอมลูสนับสนุน

การดําเนินการและการ
รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
  

 คุณภาพหลักสูตร 
ประเมินจากอะไร? 

  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 

TQF 
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โดยในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยไดเริ่มดําเนินการประเมินหลักสูตรตามระบบ CMU-QA Curriculum และ
เม่ือการประเมินแลวเสร็จ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเก่ียวกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU-QA Curriculum) พรอมท้ัง
นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวมาใชในการพัฒนาและปรับปรุง ระบบ CMU-QA Curriculum เพ่ือใช
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี้ 
 
3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CMU-QA Curriculum)  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือท่ีเรียกวา CMU-
QA Curriculum มีจํานวน 10 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
 

ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

 “ผาน” หรือ “ไมผาน” 

ตัวบงชี้ท่ี 2 อัตราการรับเขาศึกษาตามแผนการศึกษา  “ไมประเมินใหคะแนน” 
ตัวบงชี้ท่ี 3 อัตราการคงอยูของนักศึกษา  “ไมประเมินใหคะแนน” 
ตัวบงชี้ท่ี 4 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  “ไมประเมินใหคะแนน” 
ตัวบงชี้ท่ี 5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาในหลกัสตูร  “คาเฉลี่ยผลการประเมิน”  
ตัวบงชี้ท่ี 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู   “คาเฉลี่ยผลการประเมิน”  
ตัวบงชี้ท่ี 7 การบรรลุผลการเรียนรู  (Learning Outcomes)   “ไมประเมินใหคะแนน” 
ตัวบงชี้ท่ี 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  “ไมประเมินใหคะแนน” 
ตัวบงชี้ท่ี 9 คุณภาพบัณฑิตดานคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเปน

พลเมืองโลก 
 “คาเฉลี่ยผลการประเมิน”  

ตัวบงชี้ท่ี 10 
(ปริญญาตรี) 

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

 “รอยละ 100 คะแนนเต็ม 5” 

ตัวบงชี้ท่ี 10 
(ปริญญาโท) 

ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 “รอยละ 40 คะแนนเต็ม 5” 

ตัวบงชี้ท่ี 10 
(ปริญญาเอก) 

ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 “รอยละ 80 คะแนนเต็ม 5” 

ภาคผนวก  

ตัวบงชี้ 5.4 สกอ. 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

“ไมประเมินใหคะแนน” 
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4. ตัวบงช้ี คําอธิบายตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน และการรายงานผลการดําเนินงาน 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  

 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก ประกาศนียบัตร

บัณฑิต/บัณฑิต
ช้ันสูง 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร     

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร     

3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร     

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน     

5. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
และอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

    

6. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
(ถามี) 

    

7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ     
8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา     
9. ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
    

10. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง
และสมํ่าเสมอ 

    

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด     

รวม 3 ขอ 11 ขอ 11 ขอ 5 ขอ 
 
เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 1 
 

เกณฑการ
ประเมิน 

ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง 

1. จํานวน
อาจารยประจํา
หลักสูตร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 5 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

คําอธิบายเกณฑการประเมิน 
1. อาจารย 1 ทาน สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดมากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตร เทานั้น กรณี  

• หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน 

• หลักสูตรปกติและหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ท่ีตรงหรือสัมพันธกับ
หลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลว และตองเปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาเหมือนกัน  

2. กรณีหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีแขนงวิชา/กลุมวิชาชีพกําหนดใหตองมีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน
ไมนอยกวา 3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/
กลุมวิชาท่ีเปดสอน ท้ังนี้ แขนงวิชา/กลุมวิชาพิจารณาในสวนของวิชาเอกเลือกท่ีกําหนดใหเลือก
เรียนต้ังแต 30 หนวยกิตข้ึนไป อาทิ หลักสูตรของคณะเกษตรศาสตรมี 7 แขนงวิชา ควรจะมี
อาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมดไมนอยกวา 21 คน เปนตน 

3. หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเอาความรูหลายศาสตรหรือ
หลายอนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระท่ังผูเรียน
สามารถพัฒนาความรู องคความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน โดยการจะกําหนด
วาหลักสูตรใดเปนหลักสูตรพหุวิทยาการ ตองผานการรับทราบจาก สํานักงานปลัดกระทรวง อว. 
ไมใชกําหนดเองโดยหลักสูตร 
ตัวอยางหลักสูตรท่ีเปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+แพทย
ศาสตร )  ภู มิศาสตรสารสนเทศ (ภู มิศาสตร+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน 
(วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร-เคมี)  
          นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา   
พ.ศ. 2549 ขอ 4.4 ไดกําหนดลักษณะหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ เปนการนําวิทยาศาสตรประยุกต
ไปใชพัฒนาความรูและทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ เพ่ือประโยชนในการดําเนินงานในดาน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา เคหการ และการดูแลสุขภาพ เพ่ือสรางความ
ชํานาญเฉพาะทาง   
ตัวอยางหลักสูตรท่ีเปนพหุวิทยาการ เชน กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร เชน เทคโนโลยี
การผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว วนผลิตภัณฑ หรือกลุมวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม เชน เทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
ตัวอยางหลักสูตรท่ีไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา การ
วัดผลการศึกษา การวิจัยการศึกษา 

4. กรณีท่ีหลักสูตรเปนพหุวิทยาการจําเปนหรือไมท่ีตองมีอาจารยท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตร
จากสาขาวิชาอ่ืน นอกคณะ หรือจะเปนสาขาอ่ืนในคณะเดียวกัน 
หลักสูตรพหุวิทยาการเปนหลักสูตรท่ีนําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตรเขามาใชใน
การเรียนการสอน เพ่ือประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระท่ังผูเรียนสามารถพัฒนาองคความรู
ท่ีเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน เชน วิศวกรรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+ 
แพทยศาสตร) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+เคมี) เปนตน ดังนั้น หลักสูตรควรทําใหม่ันใจวา



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 6 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

มีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอตอการจัดการศึกษาตามสาระวิชาท่ี
ปรากฏในหลักสูตร  

5. อาจารยท่ีจะทําหนาท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตรได จะตองมีสัญญาจางใหเปนอาจารยประจําเต็ม
เวลา มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ท้ังนี้ หากหมดสัญญาจาง 
คณะจะตองขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ. 08) มายังมหาวิทยาลัย และยินยอมใหหมด
สัญญาจางไดไมเกิน 3 เดือน 

6. การนับจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร คําวา 
“ตลอดระยะเวลา” คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 
11/2558 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารยประจําหลักสูตรอยูปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความคําวา “ตองมีอาจารย
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซ่ึงท่ีประชุมไดใหหลักการวา 
การลาศึกษาตอ/ลาออกของอาจารยประจําหลักสูตรตองมีการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรคน
ใหมมาทดแทน หากไดมีการสรรหาอาจารยใหมมาทดแทน แตกระบวนการแตงตั้งใหเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรยังไมถึงข้ันตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยูในข้ันตอนของกระบวนการในระดับ
คณะแลว จึงถือไดวามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการใหมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ท่ีจัดการศึกษา แตในระบบ CHE QA Online จะไมสามารถเพ่ิมช่ืออาจารยทานนั้นเปน
อาจารยประจําหลักสูตรได ซ่ึงจะสงผลใหผลการประเมินของหลักสูตรไมผานในองคประกอบ  
ท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ดังนั้น คณะควรจะตองขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ. 08) 
มายังมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการประเมินในระบบ CHE QA Online เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

7. การลาศึกษาตอของอาจารยประจําหลักสูตร มีหลักการดังนี้   
1) การลาศึกษาตอเต็มเวลา ไมสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรได   
2) การลาศึกษาตอบางเวลาหรือภาคฤดูรอน ท่ีไมกระทบกับเวลาในการปฏิบัติงาน 

สามารถทําหนาท่ีอาจารยประจําหลักสูตรได (มติคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานฯ 
ครั้งท่ี 1/60 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2560)  

ในกรณีอาจารยประจําหลักสูตรลาศึกษาตอระหวางการจัดการศึกษา หลักสูตรควรมีการ
วางแผนลวงหนาในการเตรียมทดแทนอาจารยประจําหลักสูตร ดังนั้น ในการพิจารณาวาผาน
องคประกอบท่ี 1 หรือไมนั้น จะพิจารณาวาผูรับผิดชอบหลักสูตรมิไดเพิกเฉย และไดดําเนินการ
ผานคณะไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือแจง สํานักงานปลัดกระทรวง อว. รับทราบ (แบบฟอรม สมอ. 08) 
ในการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีอาจารยประจําหลักสูตรทานใหมปฏิบัติหนาท่ี
แทนอาจารยประจําหลักสูตรเดิมท่ีขอลาศึกษา  

 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 7 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 2 
 

เกณฑการ
ประเมิน 

ตรี โท/ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง 

2. คุณสมบัติ
ของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท
หรือเทียบเทา หรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาผูชวยศาสตราจารย ใน
สาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาท่ีเปดสอน   
อยางนอย 2 คน 

มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หรือ
อาจารยผูสอน  

 
คําอธิบายเกณฑการประเมิน 

1. อาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ป) สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาตรี
ได เนื่องจากเกณฑกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา
ท่ีเปดสอน อยางนอย  2 คน 

2. การพิจารณาวาคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม ใหพิจารณาการแบง
สาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO 

3. กรณีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทํางานวิจัยดวย  
 
เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 3 
 

เกณฑการประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง 

3. คุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย
ข้ึนไป ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน
จํานวนอยางนอย 3 คน 

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยข้ึนไป ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกันจํานวนอยางนอย   
3 คน 

 
คําอธิบายเกณฑการประเมิน 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 3 คน หมายถึง 3 คนใน 5 คนของอาจารยประจําหลักสูตร 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 8 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 4 
 

เกณฑการประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
4. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอน 

- 1. อาจารยประจําหรือผูทรง 
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาโท หรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน และ 
2. มีประสบการณดานการสอน 
และ 
3. มีประสบการณในการทําวิจัย
ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 

1. อาจารยประจําหรือผูทรง 
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน และ 
2. มีประสบการณดานการสอน 
และ 
3. มีประสบการณในการทําวิจัยท่ี
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

 
คําอธิบายเกณฑการประเมิน 

หลักสูตรปริญญาโท กําหนดวาใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเปนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาโทได แมจะยังไมมีผลงานวิจัยหลังจากสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ป นับจากวันท่ีเริ่มสอนจะตองมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเปนอาจารยผูสอนในระดับ
ปริญญาเอก และเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได  

 
เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 5 และ 6 
 

เกณฑการประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
5. คุณสมบัติของ
อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและ
อาจารยท่ีปรึกษาการ
คนควาอิสระ 

- 1. เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน และ 
2. มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

6. คุณสมบัติของ
อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถามี) 

- 1. เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และ 
2. มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 9 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

คําอธิบายเกณฑการประเมิน 
1. การพิจารณากรณีอาจารยเกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้  

1) หลักสูตรสามารถจางอาจารยท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ซ่ึงเกษียณอายุงาน 
หรือลาออกจากราชการ กลับเขามาทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได โดยใชระบบการจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจางท่ีใหคาตอบแทนเปนรายเดือนและมีการกําหนดภาระงานไว
อยางชัดเจน อาจารยดังกลาวสามารถปฏิบัติหนาท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอน
ได 
2) “อาจารยเกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดตอไปจน
นักศึกษาสําเร็จการศึกษา หากนักศึกษาไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระกอน
การเกษียณอายุ 

2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3. อาจารยประจําท่ีสําเร็จการศึกษาวุฒิบัตร ตองไดรับการเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกโดย       

สภาวิชาชีพ  จึงสามารถเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 
และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมได หากมีเง่ือนไขเปนไปตามเกณฑการประเมิน 

4. กรณีนักวิจัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 สามารถแตงตั้งอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ทําหนาท่ีเปน
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ดังนั้น นักวิจัยสามารถ
ดําเนินการขออนุมัติแตงตั้งเปนอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะได 

แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 7.6 ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะ หมายถึง บุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเปดสอนเปนอยางดี ซ่ึงอาจเปน
บุคลากรท่ีไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไมตองพิจารณาดาน
คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีจะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
ตองเปนบุคลากรประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีจะเปนอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม อาจเปนบุคคลากรประจําในสถาบัน หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีความรู 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนท่ียอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้น เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ข้ึนไป ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด ในกรณีหลักสูตร
ปริญญาเอกไมมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน 
ท่ีไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไปใน
สาขาวิชาท่ีเปดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแตงต้ังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแทนเปนกรณีๆ ไป โดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และตองแจงสํานักงานปลัดกระทรวง อว. ใหรับทราบ
การแตงตั้งนั้นดวย 

5. จะเริ่มนับวาเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ เม่ือ  
โครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของนักศึกษาไดรับการอนุมัติ 

 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 10 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 7 
 
เกณฑการประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง 
7. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ 

- 1. อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน
และ 
2. มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 

 
คําอธิบายเกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมินกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเปนอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ดังนั้น การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัย) มาเปน
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธอาจไมสอดคลองตามเกณฑการประเมิน 

 
เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 8 
 

เกณฑการประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง 

8. การตีพิมพ
เผยแพรผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

- (เฉพาะแผน ก เทานั้น) 
ตองเปนรายงานสืบเนื่องฉบับ
เต็มในการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) หรือวารสาร
หรือสิ่งพิมพวิชาการซ่ึงอยูใน
รูปแบบเอกสารหรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

วารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (peer review) ซ่ึงอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

 
คําอธิบายเกณฑการประเมิน 

วิทยานิพนธซ่ึงเก่ียวของกับสิ่งประดิษฐ การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทน
การตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการได โดยพิจารณาจากปท่ีไดรับสิทธิบัตรหรือ          
อนุสิทธิบัตร ไมใชปท่ีขอจด 
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เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 9 
 
เกณฑการประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง 
9. ภาระงาน
อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- วิทยานิพนธ 
อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา 
5 คน 
การคนควาอิสระ 
อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา 
15 คน 
หากเปนท่ีปรึกษาท้ัง 2 
ประเภทใหเทียบสัดสวน
นักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ  1 
คนเทียบเทากับนักศึกษาท่ี
คนควาอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ 
อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา 5 
คน 

 
คําอธิบายเกณฑการประเมิน 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 
10.1 ระบุไววา “อาจารยประจํา 1 คนใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแล
นักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แตท้ังนี้ตองไมเกิน 10 คน” 
ในทางกฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนผูมีอํานาจสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น หาก
สถาบันอุดมศึกษาเห็นวาอาจารยมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหเสนอ   
สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบเปนรายไป แตท้ังนี้ อาจารยประจํา 1 คน จะดูแล
นักศึกษาในฐานะท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลกัไดไมเกิน 10 คน และการขยายจํานวนนักศึกษาในกรณี
นี้ใชไดเฉพาะกรณีวิทยานิพนธเทานั้น ไมนับรวมการคนควาอิสระ 

2. นับภาระงานตามเกณฑเฉพาะอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระหลัก (Major 
Advisor) เทานั้น โดยนับนักศึกษาท้ังหมดท่ีอยูในความดูแลรายภาคการศึกษา และลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระรวมท้ังรักษาสถานภาพเทานั้น ท้ังนี้ เม่ือนักศึกษาสอบ
วิทยานิพนธแลวเสร็จ สามารถตัดชื่อนักศึกษารายนั้นออก และรับนักศึกษารายใหมเขามาอยูใน
ความดูแลได โดยไมตองรอใหนักศึกษารายนั้นไดรับการอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 12 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 10 
 

เกณฑการประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง 

10. อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

- อยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ปโดยนับรวมปท่ีประเมิน  

 
คําอธิบายเกณฑการประเมิน 

ผลงานวิจยันับรวมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก   
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

 
เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 11 
 

เกณฑการประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

เอก/ประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง 

11. การปรับปรงุ
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตอง
ปรับปรุงใหเสร็จและ
อนุมัติ/ใหความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตร
ใชงานในปท่ี 6) 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ให
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให
หลักสูตรใชงานในปท่ี 6)  

 

คําอธิบายเกณฑการประเมิน 
1. สําหรับหลักสูตร 5 ปประกาศใชในปท่ี 7 หรือหลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปท่ี 8 
2. การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑการประเมินนี้ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 13 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  

 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก ประกาศนียบัตร

บัณฑิต/บัณฑิต
ช้ันสูง 

1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร     

2. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร     

3. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร     

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน     

5. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
และอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

    

6. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
(ถามี) 

    

7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ     
8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา     
9. ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
    

10. การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด 

    

รวม 5 ขอ 10 ขอ 10 ขอ 5 ขอ 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1.1 กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวา
หลักสูตรไมไดมาตรฐาน  

 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 1 
 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ 
1. จาํนวนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- ไมนอยกวา 5 คน และ 
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 14 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

คําอธิบายเกณฑการประเมิน 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได ยกเวนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่ง
หลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าไดเกิน 2 คน 

2. หากเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีใชเกณฑมาตรฐาน พ.ศ. 2558 สามารถเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรอ่ืนท่ีใชเกณฑฯ 58 ได แตเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนท่ีใชเกณฑฯ 58 หรือ 
อาจารยประจําหลักสูตรอ่ืนท่ีใชเกณฑฯ 48 ไมได ในทางกลับกันอาจารยประจําหลักสูตรท่ีใช   
เกณฑฯ 48 สามารถไปเปนอาจารยประจําหลักสูตรอ่ืนท่ีใชเกณฑฯ 58 ได แตเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีใชเกณฑฯ 48 หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีใชเกณฑฯ 58 ไมได ท้ังนี้ เวนหลักสูตร         
พหุวิทยาการ ท่ีตรงหรือสัมพันธกันในระดับเดียวกันไดอีก 1 หลักสูตรเทานั้น  

3. หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเอาความรูหลายศาสตรหรือ
หลายอนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระท่ังผูเรียน
สามารถพัฒนาความรู องคความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน โดยการจะกําหนดวา
หลักสูตรใดเปนหลักสูตรพหุวิทยาการ ตองผานการรับทราบจาก สํานักงานปลัดกระทรวง อว. ไมใช
กําหนดเองโดยหลักสูตร 
ตัวอยางหลักสูตรท่ีเปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+แพทย
ศาสตร )  ภู มิศาสตรสารสนเทศ (ภู มิศาสตร+ เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน 
(วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร-เคมี)  

นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา    
พ.ศ. 2549 ขอ 4.4 ไดกําหนดลักษณะหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ เปนการนําวิทยาศาสตรประยุกต
ไปใชพัฒนาความรูและทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ เพ่ือประโยชนในการดําเนินงานในดาน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา เคหการ และการดูแลสุขภาพ เพ่ือสรางความ
ชํานาญเฉพาะทาง  
ตัวอยางหลักสูตรท่ีเปนพหุวิทยาการ เชน กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร เชน เทคโนโลยี
การผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว วนผลิตภัณฑ หรือกลุมวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม เชน เทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
ตัวอยางหลักสูตรท่ีไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา การวัดผล
การศึกษา การวิจัยการศึกษา (ท่ีมา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2549 เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 

4. กรณีหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีแขนงวิชา/กลุมวิชาชีพกําหนดใหตองมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนง
วิชา/กลุมวิชาท่ีเปดสอน ท้ังนี้ แขนงวิชา/กลุมวิชาพิจารณาในสวนของวิชาเอกเลือกท่ีกําหนดให



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 15 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

เลือกเรียนตั้งแต 30 หนวยกิตข้ึนไป อาทิ หลักสูตรของคณะเกษตรศาสตรมี 7 แขนงวิชา ควรจะมี
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมดไมนอยกวา 21 คน เปนตน 

5. อาจารยท่ีจะทําหนาท่ีเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได จะตองมีสัญญาจางใหเปนอาจารยประจํา
เต็มเวลา มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ท้ังนี้ หากหมดสัญญา
จาง คณะจะตองขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ. 08) มายังมหาวิทยาลัย และยินยอมให
หมดสัญญาจางไดไมเกิน 3 เดือน 

6. การนับจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร คําวา 
“ตลอดระยะเวลา” คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 
11/2558 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยูปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความคําวา “ตองมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซ่ึงท่ีประชุมไดใหหลักการวา 
การลาศึกษาตอ/ลาออกของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรคนใหมมาทดแทน หากไดมีการสรรหาอาจารยใหมมาทดแทน แตกระบวนการแตงตั้งให
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยังไมถึงข้ันตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยูในข้ันตอนของ
กระบวนการในระดับคณะแลว จึงถือไดวามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการใหมีอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 

7. การลาศึกษาตอของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีหลักการดังนี้   
1) การลาศึกษาตอเต็มเวลา ไมสามารถเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได   
2) การลาศึกษาตอบางเวลาหรือภาคฤดูรอน ท่ีไมกระทบกับเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถทํา

หนาท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได (มติคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานฯ ครั้งท่ี 1/60 เม่ือ
วันท่ี 9 มกราคม 2560) 
 ในกรณีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาตอระหวางการจัดการศึกษา หลักสูตรควรมี

การวางแผนลวงหนาในการเตรียมทดแทนอาจารยประจําหลักสูตร ดังนั้น ในการพิจารณาวาผาน
องคประกอบท่ี 1 หรือไมนั้น จะพิจารณาวาหลักสูตรมิไดเพิกเฉย และไดดําเนินการผานคณะไปยัง
มหาวิทยาลัยเ พ่ือแจงสํานักงานปลัดกระทรวง อว. รับทราบ (แบบฟอรม สมอ. 08) ใน               
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทานใหมปฏิบัติ
หนาท่ีแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเดิมท่ีขอลาศึกษา  

ในกรณีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรขอลาเพ่ิมพูนความรู เปนระยะเวลาตั้งแต 6-12 เดือน 
อาจสงผลใหอาจารยทานนั้นไมสามารถดูแลบริหารจัดการหลักสูตรได จึงควรดําเนินการแตงตั้ง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทานใหม ใหรับหนาท่ีแทนในชวงท่ีทานเดิมไมอยู และควรทําเรื่องแจง
ใหสํานักงานปลัดกระทรวง อว. รับทราบ  

8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
ท้ังนี้ เพ่ือความตอเนื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตหลักสูตร
สามารถเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได ถามีเหตุผลหรือความจําเปนเพ่ือประโยชนตอ
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
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9. ครูคลินิกมีคุณวุฒิปริญญาตรี หากเปนอาจารยผูสอนนักศึกษาปริญญาตรีกอนเกณฑประกาศใช 
เทานั้นสามารถอนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได 

 
เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 2 
 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ 
2. คุณสมบัติอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา 
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา 
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 
2 ใน 5 คน ตองมีประสบการณในดาน
การปฏบิัติการ 

 
คําอธิบายเกณฑการประเมิน 

1. การพิจารณาวาคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม ใหพิจารณาการแบง
สาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO 

2. กรณีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทํางานวิจัยดวย  
 
เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 3 
 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ 
3. คุณสมบัติอาจารย
ประจําหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลงั 
- ไมจํากัดจํานวนและประจําไดมากกวาหนึ่งหลักสูตร 

 
คําอธิบายเกณฑการประเมิน 

1. อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ
หลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้ สามารถเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
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2. กรณีท่ีหลักสูตรเปนพหุวิทยาการจําเปนหรือไมท่ีตองมีอาจารยท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตรจาก
สาขาวิชาอ่ืน นอกคณะ หรือจะเปนสาขาอ่ืนในคณะเดียวกัน หลักสูตรพหุวิทยาการเปนหลักสูตร
ท่ีนําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชนใน  
การวิเคราะห วิจัย จนกระท่ังผูเรียนสามารถพัฒนาองคความรู ท่ีเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิด         
อนุศาสตรใหมข้ึน ดังนั้น หลักสูตรควรทําใหม่ันใจวามีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและเพียงพอตอการจัดการศึกษาตามสาระวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตร หากอาจารยจาก
สาขาวิชาอ่ืนจะทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (หรือรวม) หลักสูตรตองแตงตั้ง
อาจารยทานนั้นเปนอาจารยประจําหลักสูตร ท้ังนี้ตองมีคุณวุฒิในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาของหลักสูตรพหุวิทยาการนั้น (เกณฑ 58) 

 
เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 4 
 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ 
4. คุณสมบัติอาจารย
ผูสอน 

• อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน 
- หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑนี้ประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได 

• อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณ
ทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป 
- ท้ังนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

 
คําอธิบายเกณฑการประเมิน 

1. อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารยในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 

2. อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 
3. การจัดหาอาจารยพิเศษมาชวยสอนในรายวิชาตางๆ ของแตละหลักสูตร โดยมีอาจารยประจํา

ของมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในรายวิชานั้นๆ เปนไปตามเจตนารมณของประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในขอ 10.1.3  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 ขอ 10.3.5 และ 10.4.5 ประเด็นอาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้นๆ ท้ังนี้ หากรายวิชาใดมีความ
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จําเปนตองใชความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกวารอยละ 50 สถาบันอุดมศึกษา
สามารถดําเนินการได แตตองมีอาจารยประจํารวมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ ดวย โดยตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา (บันทึกขอความท่ี อว 0224/ว 653 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 
2562) 

 
เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 10 
 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ 
10. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

 
คําอธิบายเกณฑการประเมิน 
 การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑการประเมินนี้ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับมาก 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 
 
เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 1 
 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. จาํนวนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- ไมนอยกวา 3 คน และ 
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 
คําอธิบายเกณฑการประเมิน 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได ยกเวนพหุวิทยาการหรือสหวิทยากรใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่ง
หลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าไดเกิน 2 คน 

2. หากเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีใชเกณฑมาตรฐาน พ.ศ. 2558 สามารถเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรอ่ืนท่ีใชเกณฑฯ 58 ได แตเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนท่ีใชเกณฑฯ 58 หรือ
อาจารยประจําหลักสูตรอ่ืนท่ีใชเกณฑฯ 48 ไมได ในทางกลับกันอาจารยประจําหลักสูตรท่ีใช   
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เกณฑฯ 48 สามารถไปเปนอาจารยประจําหลักสูตรอ่ืนท่ีใชเกณฑฯ 58 ได แตเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีใชเกณฑฯ 48 หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีใชเกณฑฯ 58 ไมได ท้ังนี้ เวนหลักสูตร
ระดับ โท-เอก สาขาวิชาเดียวกัน และหลักสูตรพหุวิทยาการ ท่ีตรงหรือสัมพันธกันในระดับเดียวกัน
ไดอีก 1 หลักสูตรเทานั้น  

3. หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเอาความรูหลายศาสตรหรือ
หลายอนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระท่ังผูเรียน
สามารถพัฒนาความรู องคความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน โดยการจะกําหนดวา
หลักสูตรใดเปนหลักสูตรพหุวิทยาการ ตองผานการรับทราบจากสํานักงานปลัดกระทรวง อว. ไมใช
กําหนดเองโดยหลักสูตร 
ตัวอยางหลักสูตรท่ีเปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+แพทย
ศาสตร )  ภู มิศาสตรสารสนเทศ (ภู มิศาสตร+ เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน 
(วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร-เคมี)  
          นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา     
พ.ศ. 2549 ขอ 4.4 ไดกําหนดลักษณะหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ เปนการนําวิทยาศาสตรประยุกต
ไปใชพัฒนาความรูและทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ เพ่ือประโยชนในการดําเนินงานในดาน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา เคหการ และการดูแลสุขภาพ เพ่ือสรางความ
ชํานาญเฉพาะทาง   
ตัวอยางหลักสูตรท่ีเปนพหุวิทยาการ เชน กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร เชน เทคโนโลยี
การผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว วนผลิตภัณฑ หรือกลุมวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม เชน เทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
ตัวอยางหลักสูตรท่ีไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา การวัดผล
การศึกษา การวิจัยการศึกษา (ท่ีมา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2549 เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 

4. อาจารยท่ีจะทําหนาท่ีเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได จะตองมีสัญญาจางใหเปนอาจารยประจํา
เต็มเวลา มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ท้ังนี้ หากหมดสัญญาจาง 
คณะจะตองขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ. 08) มายังมหาวิทยาลัย และยินยอมใหหมด
สัญญาจางไดไมเกิน 3 เดือน 

5. การนับจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร คําวา 
“ตลอดระยะเวลา” คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 
11/2558 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยูปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความคําวา “ตองมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซ่ึงท่ีประชุมไดใหหลักการวา 
การลาศึกษาตอ/ลาออกของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรคนใหมมาทดแทน หากไดมีการสรรหาอาจารยใหมมาทดแทน แตกระบวนการแตงตั้งให
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยังไมถึงข้ันตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยูในข้ันตอนของ
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กระบวนการในระดับคณะแลว จึงถือไดวามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการใหมีอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 

6. ในกรณีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาตอระหวางการจัดการศึกษา หลักสูตรควรมีการ
วางแผนลวงหนาในการเตรียมทดแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้น ในการพิจารณาวาผาน
องคประกอบท่ี 1 หรือไมนั้น จะพิจารณาวาผูรับผิดชอบหลักสูตรมิไดเพิกเฉย และไดดําเนินการผาน
คณะไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือแจงสํานักงานปลัดกระทรวง อว. รับทราบ (แบบฟอรม สมอ. 08) ใน   
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทานใหมปฏิบัติ
หนาท่ีแทนอาจารยประจําหลักสูตรเดิมท่ีขอลาศึกษา 

7. ในกรณีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรขอลาเพ่ิมพูนความรู เปนระยะเวลาตั้งแต 6-12 เดือน สงผล
ใหอาจารยทานนั้นไมสามารถดูแลบริหารจัดการหลักสูตรได จึงควรดําเนินการแตงต้ังอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทานใหม ใหรับหนาท่ีแทนในชวงท่ีทานเดิมไมอยู และควรทําเรื่องแจงให 
สํานักงานปลัดกระทรวง อว. รับทราบ  

8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
ท้ังนี้ เพ่ือความตอเนื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตหลักสูตร
สามารถเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได ถามีเหตุผลหรือความจําเปนเพ่ือประโยชนตอ
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

 
เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 2 
 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
2. คุณสมบัติอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 
รายการในรอบ 5 ปยอนหลังโดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงศาสตราจารยข้ึนไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 
รายการในรอบ 5 ปยอนหลังโดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

คําอธิบายเกณฑการประเมิน 
1. การพิจารณาวาคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม ใหพิจารณาการแบง

สาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO 
2. กรณีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทํางานวิจัยดวย  
3. ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง “ผลงานวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ” ดังนั้น ผลงานวิจัยท่ี
เปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณจึงตองมีการเผยแพรดวย  
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เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 3 
 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
3. คุณสมบัติอาจารย
ประจําหลักสูตร 

- คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา  
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท   
หรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนง         
รองศาสตราจารยข้ึนไป  
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย
อยางนอย 1 รายการตองเปน
ผลงานวิจัย 

 
คําอธิบายเกณฑการประเมิน 

1. อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ
หลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้ สามารถเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร 

2. ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง “ผลงานวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ” ดังนั้น ผลงานวิจัยท่ี
เปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณจึงตองมีการเผยแพรดวย  

3. กรณีอาจารยท่ีจบใหม ยังไมมีผลงานทางวิชาการหลังปริญญา ไมสามารถถูกแตงตั้งเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรปริญญาโท แตสามารถเปนอาจารยผูสอนหลักสูตรปริญญาโทได  ท้ังนี้ คณะ/
ภาควิชา ควรสงเสริมพัฒนาอาจารยใหทํางานวิจัยอยางเต็มท่ีและเรงสรางผลงานทางวิชาการ เพ่ือให
มีประสบการณสูงข้ึนและสามารถเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไดตอไป 

4. กรณีท่ีหลักสูตรเปนพหุวิทยาการจําเปนหรือไมท่ีตองมีอาจารยท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตรจาก
สาขาวิชาอ่ืน นอกคณะ หรือจะเปนสาขาอ่ืนในคณะเดียวกัน หลักสูตรพหุวิทยาการเปนหลักสูตรท่ี
นําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชนในการ
วิเคราะห วิจัย จนกระท่ังผูเรียนสามารถพัฒนาองคความรูท่ีเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร
ใหมข้ึน ดังนั้น หลักสูตรควรทําใหม่ันใจวามีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เพียงพอตอการจัดการศึกษาตามสาระวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตร หากอาจารยจากสาขาวิชาอ่ืนจะทํา
หนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (หรือรวม) หลักสูตรตองแตงตั้งอาจารยทานนั้นเปน
อาจารยประจําหลักสูตร ท้ังนี้ตองมีคุณวุฒิในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร    
พหุวิทยาการนั้น (เกณฑ 58) 
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เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 4 
 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
4. คุณสมบัติอาจารย
ผูสอน 

• อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ
กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

• อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ
กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
- มีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของ
กับวิชาท่ีสอนและมีผลงานทางวิชาการ
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป
ยอนหลัง 
- ท้ังนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

• อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชา
ท่ีสอน 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและ
มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

• อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาหรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 
- มีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของ
กับวิชาท่ีสอนและมีผลงานทางวิชาการ
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป
ยอนหลัง 
- ท้ังนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

 
คําอธิบายเกณฑการประเมิน 

1. อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของ         
การอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 

2. อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 
3. หลักสูตรปริญญาโท กําหนดใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเปนอาจารยผูสอนในหลักสูตร

ระดับปริญญาโทได แมจะยังไมมีผลงานวิจัยหลังจากสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ ภายในระยะเวลา 2 ป 
นับจากวันท่ีเริ่มสอนจะตองมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก และ
เปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได  
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4. กรณีอาจารยพิเศษ หากไมมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการใน 5 ปยอนหลัง ไมสามารถ
เปนอาจารยผูสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได  

5. การจัดหาอาจารยพิเศษมาชวยสอนในรายวิชาตางๆ ของแตละหลักสูตร โดยมีอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลั ย เปนผู รั บผิดชอบในรายวิ ชานั้ นๆ  เป น ไปตาม เจตนารมณของประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในขอ 10.1.3  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขอ 
10.3.5 และ 10.4.5 ประเด็นอาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้นๆ ท้ังนี้ หากรายวิชาใดมีความจําเปนตองใชความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกวารอยละ 50 สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการได แตตอง
มีอาจารยประจํารวมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ ดวย โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา (บันทึก
ขอความท่ี อว 0224/ว 653 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2562) 

 

เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 5 
 

เกณฑการ คุณลักษณะหลักสูตร 
ประเมิน ปริญญาโท ปริญญาเอก 

5. คุณสมบัติของ
อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก
และอาจารยท่ี
ปรึกษาการคนควา
อิสระ 

- เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา และดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และ 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา และดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และ 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 

คําอธิบายเกณฑการประเมิน 
1. การพิจารณากรณีอาจารยเกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้  

1) หลักสูตรสามารถจางอาจารยท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ซ่ึงเกษียณอายุงาน หรือ
ลาออกจากราชการ กลับเขามาทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได โดยใชระบบการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจางท่ีใหคาตอบแทนเปนรายเดือนและมีการกําหนดภาระงานไวอยาง
ชัดเจน อาจารยดังกลาวสามารถปฏิบัติหนาท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอน
ได 
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2) “อาจารยเกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดตอไปจน
นักศึกษาสําเร็จการศึกษา หากนักศึกษาไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระกอนการ
เกษียณอายุ 

2. อาจารยประจําท่ีสําเร็จการศึกษาวุฒิบัตร ตองไดรับการเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกโดยสภา
วิชาชีพ  จึงสามารถเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ และ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมได หากมีเง่ือนไขเปนไปตามเกณฑการประเมิน 

3. กรณีนักวิจัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 สามารถแตงต้ังอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ทําหนาท่ีเปน
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ดังนั้นนักวิจัยสามารถ
ดําเนินการขออนุมัติแตงตั้งเปนอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะได 

แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 7.6 ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะ หมายถึง บุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเปดสอนเปนอยางดี ซ่ึงอาจเปน
บุคลากรท่ีไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไมตองพิจารณาดาน
คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีจะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตอง
เปนบุคลากรประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีจะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม อาจเปนบุคคลากรประจําในสถาบัน หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ท่ีมีความรู              
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนท่ียอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้น เทียบไดไมตํ่ากวาระดับ 9 ข้ึนไป ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด ในกรณีหลักสูตร
ปริญญาเอกไมมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ท่ี
ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการต้ังแตรองศาสตราจารยข้ึนไปใน
สาขาวิชาท่ีเปดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแทนเปนกรณีๆ ไป โดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และตองแจงสํานักงานปลัดกระทรวง อว. ใหรับทราบ  
การแตงตั้งนั้นดวย 

4. จะเริ่มนับวาเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ เม่ือ  
โครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของนักศึกษาไดรับการอนุมัติ 
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เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 6 
 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
6. คุณสมบัติของ
อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถามี) 

• อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาและ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลงั โดยอยางนอย 1 
รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 • ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ
กับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง 
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณ
ตามท่ีกําหนดจะตองมีความรู ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ี
ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดย
ผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจง กกอ. ทราบ 

• ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซ่ึง
ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 
เรื่อง 
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณ
ตามท่ีกําหนดจะตองมีความรู ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ี
ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดย
ผานความเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจง กกอ. ทราบ 

 
คําอธิบายเกณฑการประเมิน 

1. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ของหลักสูตรปริญญาโท หาก

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมีผลงานวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ 5 เรื่อง ก็สามารถ
เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมของหลักสูตรปริญญาโทได   

3. กรณีอาจารยเกษียณอายุ แตไมไดกลับเขามาทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลา โดยใชระบบ
การจางพนักงานมหาวิทยาลัย นับเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก หากแมมีผลงานวิจัยครบจํานวน
ขางตน แตไมมีผลงานวิจัยใน 5 ปสุดทาย ก็ไมสามารถเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมได  
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เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
7. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ 

• อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร
และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอย
กวา 3 คน ประธานผูสอบวิทยานิพนธ
ตองไมเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
หรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

• อาจารยประจําหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาและ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

• ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ
กับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง 
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณ
ตามท่ีกําหนดจะตองมีความรู ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ี
ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดย
ผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจง กกอ. ทราบ 

• อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
ประกอบดวย อาจารยประจํา
หลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไมนอยกวา 5 คน ประธาน
ผูสอบวิทยานิพนธตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

• อาจารยประจําหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือ
เทียบเทาและดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ
กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

• ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซ่ึง
ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 
เรื่อง 
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณ
ตามท่ีกําหนดจะตองมีความรู ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ี
ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดย
ผานความเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจง กกอ. ทราบ 
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คําอธิบายเกณฑการประเมิน 
1. อาจารยผูสอบวิทยานิพนธประกอบดวย “อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก” 

ดังนั้น อาจารยประจําภายในมหาวิทยาลัยท่ีจะเปนอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองถูกแตงตั้งเปน
อาจารยประจําหลักสูตรนั้น 

2. อาจารยท่ีจบวุฒิบัตร สามารถเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธได หากสภาวิชาชีพใหการรับรอง
การเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอก   

3. นักวิจัยท่ีอยูในสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยจะสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธไดตองถูกแตงตั้งเปนอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ทําหนาท่ีเปนอาจารยผูสอน 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 

4. ในกรณีท่ีเนื้อหาของ IS/Thesis เปนสหวิทยาการ เชน สื่อสารมวลชน การตลาด บริหาร สามารถให
อาจารยจากตางคณะมาเปนอาจารยประจําหลักสูตร และเปนอาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือ IS ได 
หากมีคุณสมบัติเปนอาจารยประจําหลักสูตรนั้น  

5. อาจารยท่ีเกษียณอายุไปแลว แตไมไดกลับเขามาทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลา โดยใชระบบการ
จางพนักงานมหาวิทยาลัย ถือวาเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก สามารถเปนอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
ได หากมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงานตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ไมนอยกวา 10 
เรื่อง (ในหลักสูตรปริญญาโท) หรือมีผลงานตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ไมนอยกวา 5 เรื่อง 
(ในหลักสูตรปริญญาเอก) 

6. ผูเชี่ยวชาญ/นักวิจัย จากภายนอกสถาบัน (Visiting Scholar) มาทํางานวิจัยในมหาวิทยาลัยในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง เชน 1-5 ป หรือเขามาทํางานวิจัยชั่วคราวในมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไมไดทํา
สัญญาจาง ถือวาเปนบุคลากรภายนอกสถาบัน สามารถเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบ
วิทยานิพนธได หากมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามเกณฑ 

7. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ถามีคุณวุฒิปริญญาโท และมีตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารยหรือ
ศาสตราจารย สามารถขอเสนอแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกได โดยจะตองมีความรูความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการ
คนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและแจง กกอ. ทราบ 

 
เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 8 
 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
8. การตีพิมพเผยแพร
ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษา 

แผน ก1 
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศ กกอ. 

แบบ 1 
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. อยาง
นอย 2 เรื่อง 
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เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 แผน ก2 

- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. หรือนําเสนอตอท่ี
ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอ
ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 

แบบ 2 
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ.  

 แผน ข 
- รายงานการคนควาหรือสวนหนึ่งของ
การคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได 

 

คําอธิบายเกณฑการประเมิน 
1. กรณีการยื่นเอกสารขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรถือวายังไมเกิดองคความรูใหม รวมท้ัง

กรณีสิ่งพิมพทางวิชาการ เชน หนังสือท่ัวไป (book) หนังสือรวมเรื่องเฉพาะ (monograph) รวม
บทความปริทัศนประจําป (annual reviews) ไมไดเปนการแสดงองคความรูใหม จึงไมสามารถใช
แทนการตีพิมพเผยแพรผลงานระดับปริญญาเอกตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 (มติคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานฯ ครั้งท่ี 12/59 เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2559) 

2. รายงานการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโท แผน ข ท่ีสํานักหอสมุดนําข้ึนเผยแพร online 
เขาเกณฑการตีพิมพเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได 

 
เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 9 
 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
9. ภาระงานอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

• วิทยานิพนธ  
- อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 5 คน 
- หากอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการ หรือปริญญาโทและ

มีตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป 1 คนตอนักศึกษา 10 คน 

• การคนควาอิสระ  
- อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 15 คน 
- หากเปนท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ 1 คน

เทียบเทากับนักศึกษาท่ีคนควาอิสระ 3 คน 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 29 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

คําอธิบายเกณฑการประเมิน 
นับภาระงานตามเกณฑเฉพาะอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระหลัก (Major 
Advisor) เทานั้น โดยนับนักศึกษาท้ังหมดท่ีอยูในความดูแลรายภาคการศึกษา และลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระรวมท้ังรักษาสถานภาพเทานั้น ท้ังนี้ เม่ือนักศึกษาสอบ
วิทยานิพนธแลวเสร็จ สามารถตัดชื่อนักศึกษารายนั้นออก และรับนักศึกษารายใหมเขามาอยูใน
ความดูแลได โดยไมตองรอใหนักศึกษารายนั้นไดรับการอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 

 
เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 10 
 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

 
คําอธิบายเกณฑการประเมิน 
 การปรับปรุงหลกัสตูรตามเกณฑการประเมินนี้ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับมาก 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
 

เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 1 
 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
1. จาํนวนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- ไมนอยกวา 5 คน และ 
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

คําอธิบายเกณฑการประเมิน 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได ยกเวนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่ง
หลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าไดเกิน 2 คน 

2. หากเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีใชเกณฑมาตรฐาน พ.ศ. 2558 สามารถเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรอ่ืนท่ีใชเกณฑฯ 58 ได แตเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนท่ีใชเกณฑฯ 58 หรือ 
อาจารยประจําหลักสูตรอ่ืนท่ีใชเกณฑฯ 48 ไมได  ในทางกลับกันอาจารยประจําหลักสูตรท่ีใช   



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 30 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

เกณฑฯ 48 สามารถไปเปนอาจารยประจําหลักสูตรอ่ืนท่ีใชเกณฑฯ 58 ได แตเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีใชเกณฑฯ 48 หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีใชเกณฑฯ 58 ไมได ท้ังนี้ เวนหลักสูตร
ระดับ โท-เอก สาขาวิชาเดียวกัน และหลักสูตรพหุวิทยาการ ท่ีตรงหรือสัมพันธกันในระดับเดียวกัน
ไดอีก 1 หลักสูตรเทานั้น  

3. การนับจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร คําวา 
“ตลอดระยะเวลา” คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 
11/2558 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยูปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความคําวา “ตองมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซ่ึงท่ีประชุมไดใหหลักการวา 
การลาศึกษาตอ/ลาออกของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรคนใหมมาทดแทน หากไดมีการสรรหาอาจารยใหมมาทดแทน แตกระบวนการแตงตั้งให
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยังไมถึงข้ันตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยูในข้ันตอนของ
กระบวนการในระดับคณะแลว จึงถือไดวามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการใหมีอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 

4. อาจารยท่ีจะทําหนาท่ีเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได จะตองมีสัญญาจางใหเปนอาจารยประจํา
เต็มเวลา มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ท้ังนี้ หากหมดสัญญาจาง 
คณะจะตองขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ. 08) มายังมหาวิทยาลัย และยินยอมใหหมด
สัญญาจางไดไมเกิน 3 เดือน 

5. ในกรณีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาตอระหวางการจัดการศึกษา หลักสูตรควรมีการ
วางแผนลวงหนาในการเตรียมทดแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้น ในการพิจารณาวาผาน
องคประกอบท่ี 1 หรือไมนั้น จะพิจารณาวาผูรับผิดชอบหลักสูตรมิไดเพิกเฉย และไดดําเนินการผาน
คณะไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือแจง สํานักงานปลัดกระทรวง อว. รับทราบ (แบบฟอรม สมอ. 08) ใน
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทานใหมปฏิบัติ
หนาท่ีแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเดิมท่ีขอลาศึกษา  

6. ในกรณีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรขอลาเพ่ิมพูนความรู เปนระยะเวลาตั้งแต 6-12 เดือน สงผลให
อาจารยทานนั้นไมสามารถดูแลบริหารจัดการหลักสูตรได จึงควรดําเนินการแตงต้ังอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทานใหม ใหรับหนาท่ีแทนในชวงท่ีทานเดิมไมอยู และควรทําเรื่องแจงให 
สํานักงานปลัดกระทรวง อว. รับทราบ  

7. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
ท้ังนี้ เพ่ือความตอเนื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตหลักสูตร
สามารถเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได ถามีเหตุผลหรือความจําเปนเพ่ือประโยชนตอ
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 31 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 2 
 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
2. คุณสมบัติอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ท่ีมี
ตําแหนงศาสตราจารยข้ึนไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 
1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 

คําอธิบายเกณฑการประเมิน 
1. การพิจารณาวาคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม ใหพิจารณาการแบง

สาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO 
2. กรณีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทํางานวิจัยดวย  
3. ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง “ผลงานวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ” ดังนั้น ผลงานวิจัยท่ี
เปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณจึงตองมีการเผยแพรดวย  

 
เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 3 
 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
3. คุณสมบัติอาจารย
ประจําหลักสูตร 

- คุณวุฒิข้ันต่ําระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
ท่ีมีตําแหนงทางรองศาสตราจารยข้ึนไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลงั โดยอยางนอย 1 
รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 
คําอธิบายเกณฑการประเมิน 

1. อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ
หลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้ สามารถเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร 

2. ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง “ผลงานวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ” ดังนั้น ผลงานวิจัยท่ี
เปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณจึงตองมีการเผยแพรดวย  
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เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 4 
 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
4. คุณสมบัติอาจารย
ผูสอน 

• อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปยอนหลัง 
กรณีอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แตท้ังนี้ตองมี
คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับ
วิชาท่ีสอน ไมนอยกวา 4 ป ท้ังนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดย
มีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

 
คําอธิบายเกณฑการประเมิน 

1. อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของ         
การอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 

2. อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 
3. กรณีอาจารยพิเศษ หากไมมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการใน 5 ปยอนหลัง ไมสามารถ

เปนอาจารยผูสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได  
4. การจัดหาอาจารยพิเศษมาชวยสอนในรายวิชาตางๆ ของแตละหลักสูตร โดยมีอาจารยประจําของ

มหาวิทยาลั ย เปนผู รั บผิดชอบในรายวิ ชานั้ นๆ  เป น ไปตาม เจตนารมณของประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในขอ 10.1.3  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขอ 
10.3.5 และ 10.4.5 ประเด็นอาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้นๆ ท้ังนี้ หากรายวิชาใดมีความจําเปนตองใชความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกวารอยละ 50 สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการได แตตอง
มีอาจารยประจํารวมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ ดวย โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา (บันทึก
ขอความท่ี อว 0224/ว 653 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2562) 
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เกณฑการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1 ขอ 10 
 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

 
คําอธิบายเกณฑการประเมิน 
 การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑการประเมินนี้ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับมาก 
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ตัวบงช้ีท่ี 2 อัตราการรับเขาศึกษาตามแผนการศึกษา 

 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 จํานวนรับเขาศึกษาตามแผนท่ีกําหนดในหลักสูตร จะแสดงประสิทธิภาพของกระบวนการรับ
นักศึกษา และเปนขอมูลปอนกลับในการพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา วิเคราะหแนวโนมความตองการ
ของตลาด ซ่ึงสงผลตอการบริหารจัดการหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของจํานวนรับเขาศึกษาตามแผนการศึกษา 
ภาคปกต ิ

ปการศึกษา 2559 2560 2561 2562 
จํานวนรับตามแผนท่ีกําหนดใน มคอ. 2     
จํานวนท่ีรับเขาศึกษาจริง      
รอยละของจาํนวนรบัเขาศึกษาตามแผนการศึกษา     

 

ภาคพิเศษ 
ปการศึกษา 2559 2560 2561 2562 

จํานวนรับตามแผนท่ีกําหนดใน มคอ. 2     
จํานวนท่ีรับเขาศึกษาจริง      
รอยละของจาํนวนรบัเขาศึกษาตามแผนการศึกษา     

 

หมายเหตุ :  1. จํานวนท่ีรับเขาศึกษาจริง หมายถึง จํานวนนักศึกษาท่ีรายงานตัวเขาศึกษาในหลักสูตร 
     2. ทุกหลักสูตรรายงานรอยละของจํานวนรับเขาศึกษาตามแผนการศึกษาท่ีระบุใน มคอ. 2 

 

2. ผลการวิเคราะหรอยละของจํานวนรับเขาศึกษาตามแผนการศึกษา 
2.1 มีวิธีการ/กระบวนการรับเขาศึกษาอยางไร (การกําหนดจํานวนรับ การกําหนดคุณสมบัติ
ของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร การประชาสัมพันธ การกําหนดเกณฑท่ี
ใชในการคัดเลือก และการตัดสินใจรับเขาศึกษา)  
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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2.2 กรณีมีแนวโนมลดลงหรือไมคงท่ี : ปจจัย/สาเหตุท่ีจํานวนรับเขาศึกษาไมเปนไปตาม
แผนการศึกษาคืออะไร  
กรณีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน : ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีสงผลใหจํานวนรับเขาศึกษาเปนไปตาม
แผนการศึกษาคืออะไร 

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

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

........................................................................................................................................................... 
2.3 มีวิธีการอยางไรท่ีจะพัฒนากระบวนการรับเขาศึกษาเพ่ือใหไดนักศึกษาเปนไปตามจํานวนท่ี
กําหนดและตรงตามความตองการของหลักสูตร 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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ตัวบงช้ีท่ี 3 อัตราการคงอยูของนักศึกษา 
 

คําอธบิายตัวบงช้ี 
 หลักสูตรควรมีระบบในการพัฒนาความรูพ้ืนฐาน การเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา 
การสรางความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร การวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือให
นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร และมีความสามารถในการเรียนระดับอุดมศึกษาไดอยางมี
ความสุข สงผลใหอัตราการลาออก หรือการพนสภาพนักศึกษานอยลง 
 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

1. การคงอยูของนักศึกษา (หลักสูตร 1 ป) 
ปการศึกษา จํานวนรับเขาศึกษา

จริงในแตละรุน (1) 
จํานวนท่ีลาออกและพนสภาพ

สะสมจนถึงส้ินปการศึกษานั้นๆ (2) 
สาเหตุของการลาออก 
และการพนสภาพ (ระบุ

จํานวนตามสาเหตุ) 
2562    

 
2. การคงอยูของนักศึกษา (หลักสูตร 2 ป) 

ภาคปกติ  
ปการศึกษา จํานวนรับเขาศึกษา

จริงในแตละรุน (1) 
จํานวนท่ีลาออกและพนสภาพ
สะสมจนถึงส้ินปการศึกษานั้นๆ 

สาเหตุของการลาออก 
และการพนสภาพ (ระบุ 

  ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 รวม (2) จํานวนตามสาเหตุ) 
2561      
2562      

 
ภาคพิเศษ 

ปการศึกษา จํานวนรับเขาศึกษา
จริงในแตละรุน (1) 

จํานวนท่ีลาออกและพนสภาพ
สะสมจนถึงส้ินปการศึกษานั้นๆ 

สาเหตุของการลาออก 
และการพนสภาพ (ระบุ 

  ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 รวม (2) จํานวนตามสาเหตุ) 
2561      
2562      
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3. การคงอยูของนักศึกษา (หลักสูตร 3 ป) 
ภาคปกต ิ

ปการศึกษา จํานวนรับเขา
ศึกษาจริงใน 

จํานวนท่ีลาออกและพนสภาพสะสมจนถึงส้ิน
ปการศึกษานั้นๆ 

สาเหตุของการลาออก และ
การพนสภาพ  

 แตละรุน (1) ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 รวม (2) (ระบุจํานวนตามสาเหตุ) 
2560       
2561       
2562       

 
ภาคพิเศษ 

ปการศึกษา จํานวนรับเขา
ศึกษาจริงใน 

จํานวนท่ีลาออกและพนสภาพสะสมจนถึงส้ิน
ปการศึกษานั้นๆ 

สาเหตุของการลาออก และ
การพนสภาพ 

 แตละรุน (1) ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 รวม (2) (ระบุจํานวนตามสาเหตุ) 
2560       
2561       
2562       

 
4. การคงอยูของนักศึกษา (หลักสูตร 4 ป) 

ภาคปกต ิ 
ปการศึกษา จํานวน

รับเขา 
จํานวนท่ีลาออกและพนสภาพสะสมจนถึงส้ินป

การศึกษานั้นๆ 
สาเหตุของการ

ลาออก 

 ศึกษาจริง
ในแตละรุน 

(1) 

ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4 รวม (2) และการพนสภาพ 
(ระบุจํานวนตาม

สาเหตุ) 
2559        
2560        
2561        
2562        

 

ภาคพิเศษ 
ปการศึกษา จํานวน

รับเขา 
จํานวนท่ีลาออกและพนสภาพสะสมจนถึงส้ินป

การศึกษานั้นๆ 
สาเหตุของการ

ลาออก 

 ศึกษาจริง
ในแตละรุน 

(1) 

ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4 รวม (2) และการพนสภาพ 
(ระบุจํานวนตาม

สาเหตุ) 
2559        
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ปการศึกษา จํานวน
รับเขา 

จํานวนท่ีลาออกและพนสภาพสะสมจนถึงส้ินป
การศึกษานั้นๆ 

สาเหตุของการ
ลาออก 

 ศึกษาจริง
ในแตละรุน 

(1) 

ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4 รวม (2) และการพนสภาพ 
(ระบุจํานวนตาม

สาเหตุ) 
2560        
2561        
2562        

 
5. การคงอยูของนักศึกษา (หลักสูตร 5 ป) 

ภาคปกต ิ 
ปการศึกษา จํานวน

รับเขา 
 จํานวนท่ีลาออกและพนสภาพสะสมจนถึงส้ินป

การศึกษานั้นๆ 
สาเหตุของการ

ลาออก 

 ศึกษาจริง
ในแตละรุน 

(1) 

ช้ันปท่ี 
1 

ช้ันปท่ี 
2 

ช้ันปท่ี 
3 

ช้ันปท่ี 
4 

ช้ันปท่ี 
5 

รวม 
(2) 

และการพน
สภาพ (ระบุ
จํานวนตาม

สาเหตุ) 
2558         
2559         
2560         
2561         
2562         

 
ภาคพิเศษ 

ปการศึกษา จํานวน
รับเขา 

จํานวนท่ีลาออกและพนสภาพสะสมจนถึงส้ินปการศึกษา
นั้นๆ 

สาเหตุของการ
ลาออก 

 ศึกษาจริง
ในแตละรุน 

(1) 

ช้ันปท่ี 
1 

ช้ันปท่ี 
2 

ช้ันปท่ี 
3 

ช้ันปท่ี 
4 

ช้ันปท่ี 
5 

รวม 
(2) 

และการพน
สภาพ (ระบุ
จํานวนตาม

สาเหตุ) 
2558         
2559         
2560         
2561         
2562         
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6. การคงอยูของนักศึกษา (หลักสูตร 6 ป) 
ภาคปกต ิ 

ปการศึกษา จํานวน
รับเขา 

จํานวนท่ีลาออกและพนสภาพสะสมจนถึงส้ินปการศึกษา
นั้นๆ 

สาเหตุของการ
ลาออก 

 ศึกษาจริง
ในแตละรุน 

(1) 

ช้ันป
ท่ี 1 

ช้ันป
ท่ี 2 

ช้ันป
ท่ี 3 

ช้ันป
ท่ี 4 

ช้ันป
ท่ี 5 

ช้ันป
ท่ี 6 

รวม 
(2) 

และการพน
สภาพ (ระบุ
จํานวนตาม

สาเหตุ) 
2557          
2558          
2559          
2560          
2561          
2562          

 
ภาคพิเศษ 

ปการศึกษา จํานวน
รับเขา 

จํานวนท่ีลาออกและพนสภาพสะสมจนถึงส้ินปการศึกษา
นั้นๆ 

สาเหตุของการ
ลาออก 

 ศึกษาจริง
ในแตละรุน 

(1) 

ช้ันป
ท่ี 1 

ช้ันป
ท่ี 2 

ช้ันป
ท่ี 3 

ช้ันป
ท่ี 4 

ช้ันป
ท่ี 5 

ช้ันป
ท่ี 6 

รวม 
(2) 

และการพน
สภาพ (ระบุ
จํานวนตาม

สาเหตุ) 
2557          
2558          
2559          
2560          
2561          
2562          

หมายเหตุ :   จํานวนท่ีรับเขาศึกษาจริง หมายถึง จํานวนนักศึกษาท่ีรายงานตัวเขาศึกษาในหลักสูตร 
     

7. อัตราการคงอยูของนักศึกษา 
อัตราการคงอยู = (1)-(2) x 100 
              (1) 
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รอยละการคงอยูของ
นักศึกษา 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา
2560 

ปการศึกษา
2561 

ปการศึกษา
2562 

ชั้นปท่ี 1     

ชั้นปท่ี 2     

ชั้นปท่ี 3     

ชั้นปท่ี 4     

ชั้นปท่ี ..     

 
8. การวิเคราะหรอยละการคงอยูของนักศึกษา 

8.1 กรณีมีแนวโนมลดลงหรือไมคงท่ี : ปจจัย/สาเหตุท่ีรอยละการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนม
ลดลงหรือไมคงท่ีคืออะไร 
กรณีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง : ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีสงผลใหรอยละการคงอยู
ของนักศึกษามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนคืออะไร 

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

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

........................................................................................................................................................... 
8.2 มีวิธีการอยางไรท่ีจะชวยใหการคงอยูของนักศึกษาดีข้ึน อาทิ การพัฒนาความรูพ้ืนฐาน การ
เตรียมความพรอมทางการเรียน การสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวางระบบการดูแล
ใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย  
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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ตัวบงช้ีท่ี 4 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

การสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาท่ีกําหนดเปนการแสดงถึงคุณภาพของนักศึกษาท่ีรับเขา
ศึกษา และการจัดการศึกษา ใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามเปาหมายของการจัดการศึกษาและ
ตามเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด ซ่ึงการศึกษาวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานดังกลาว เพ่ือการนําผลมาใชใน
การพัฒนาวิธีการรับเขาศึกษา การเตรียมความพรอม การวางระบบการใหคําปรึกษา และการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 
 
การรายงานผลการดําเนินงาน 
ระดับปริญญาตรี 

1. การสําเร็จการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) 
ปการศึกษา จํานวน

รับเขาศึกษา
จริงในแตละ 

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูในแตละช้ันป จํานวนสําเร็จ
การศึกษา

ตามหลักสูตร  
 รุน (1) ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4 (2) 

2559       
2560       
2561       
2562       

 
2. การสําเร็จการศึกษา (หลักสูตร 5 ป) 

ปการศึกษา จํานวน
รับเขาศึกษา
จริงในแตละ 

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูในแตละช้ันป จํานวนสําเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตร (2) 

 รุน (1) ช้ันปท่ี 
1 

ช้ันปท่ี 
2 

ช้ันปท่ี 
3 

ช้ันปท่ี 
4 

ช้ันปท่ี 
5 

 

2558        
2559        
2560        
2561        
2562        
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3. การสําเร็จการศึกษา (หลักสูตร 6 ป) 
ป

การศึกษา 
จํานวน
รับเขา

ศึกษาจริง
ในแตละ

รุน 

จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูในแตละช้ันป จํานวน
สําเร็จ

การศึกษา
ตาม

หลักสูตร  
 (1) ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 

2 
ช้ันปท่ี 

3 
ช้ันปท่ี 

4 
ช้ันปท่ี 

5 
ช้ันปท่ี 

6 
(2) 

2557         
2558         
2559         
2560         
2561         
2562         

 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. การสําเร็จการศึกษา (หลักสูตร 1 ป) 
ปการศึกษา จํานวนรับเขา จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) 

 ศึกษาจริง (1) 2559 2560 2561 2562 
2559      
2560      
2561      
2562      

 
2. การสําเร็จการศึกษา (หลักสูตร 2 ป) 
ปการศึกษา จํานวนรับเขา จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) 

 ศึกษาจริง (1) 2559 2560 2561 2562 
2558      
2559      
2560      
2561      
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3. การสําเร็จการศึกษา (หลักสูตร 3 ป) 
ปการศึกษา จํานวนรับเขา จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) 

 ศึกษาจริง (1) 2559 2560 2561 2562 
2557      
2558      
2559      
2560      

 

4. การสําเร็จการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) 
ปการศึกษา จํานวนรับเขา จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) 

 ศึกษาจริง (1) 2559 2560 2561 2562 
2556      
2557      
2558      
2559      

 

5. การสําเร็จการศึกษา (หลักสูตร 5 ป) 
ปการศึกษา จํานวนรับเขา จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) 

 ศึกษาจริง (1) 2559 2560 2561 2562 
2555      
2556      
2557      
2558      

 

6. การสําเร็จการศึกษา (หลักสูตร 6 ป) 
ปการศึกษา จํานวนรับเขา จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) 

 ศึกษาจริง (1) 2559 2560 2561 2562 
2554      
2555      
2556      
2557      

 
หมายเหตุ :   1. จํานวนท่ีรับเขาศึกษาจริง หมายถึง จํานวนนักศึกษาท่ีรายงานตัวเขาศึกษาในหลักสูตร 

     2. กรณีหลักสูตรมีมากกวาหนึ่งแผนการศึกษา สามารถรายงานจํานวนสําเร็จการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาท่ีระบุใน มคอ. 2 
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7. อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
อัตราการสําเร็จการศึกษา =  (2) x 100 
             (1) 
 

ปการศึกษา 2559 2560 2561 2562 
รอยละการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา     

เปาหมาย (รอยละ)     

 
8. การวิเคราะหรอยละการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

8.1 กรณีมีแนวโนมลดลงหรือไมคงท่ี : ปจจัย/สาเหตุท่ีรอยละการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มีแนวโนมลดลงหรือไมคงท่ีคืออะไร 
กรณีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง : ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีสงผลใหรอยละการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนคืออะไร 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
8.2 คาเฉล่ียระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรในแตละปเปนเทาไหร 
ผลลัพธท่ีไดหลักสูตรพึงพอใจหรือไมอยางไร 

ปการศึกษา 2559 2560 2561 2562 
คาเฉลี่ยระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา     

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

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

........................................................................................................................................................... 
8.3 มีระบบในการสงเสริมหรือสนับสนุนใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือใช
ระยะเวลาการศึกษาท่ีนอยลงอยางไร 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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ตัวบงช้ีท่ี 5 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอ
การปรับปรุงเนื้อหาสาระในหลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย ตลอดจนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูในหลักสูตร นําไปสูการพัฒนาใหเหมาะสม และสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา โดยตัวบงชี้นี้จะ
เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตร พิจารณาผลการประเมิน
กระบวนการวิชาท่ีเปดสอนตามโครงสรางหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 

ใชคาเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5) 
 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

1. ผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 คาเฉล่ียผลการ

ประเมินกระบวน
วิชาในภาพรวม
ของหลักสูตร 

คาเฉล่ียผลการ
ประเมินกระบวน

วิชาในภาพรวมของ
หลักสูตร 

รอยละ 
กระบวนวิชาท่ี

ไดรับการ
ประเมิน 

คาเฉล่ียผลการ
ประเมินกระบวน

วิชาในภาพรวมของ
หลักสูตร 

รอยละ 
กระบวนวิชาท่ี

ไดรับการ
ประเมิน 

     
 

2. กระบวนวิชาท่ีมีผลการประเมินต่ํากวา 3.51  
ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

รายช่ือ
กระบวนวิชาท่ี
ผลการประเมิน
ต่ํากวา 3.51 

การวิเคราะห
ผลการประเมิน
ตามรายการ
ประเมินใน

แบบประเมิน 

แนวทางแกไข/
พัฒนา 

รายช่ือ
กระบวนวิชาท่ี
ผลการประเมิน
ต่ํากวา 3.51 

การวิเคราะห
ผลการประเมิน
ตามรายการ
ประเมินใน

แบบประเมิน 

แนวทางแกไข/
พัฒนา 
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3. ผลการพัฒนาตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษา (จากผลการประเมินปการศึกษา 2561) 
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตาม

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ผลการดําเนินงาน 
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ตัวบงช้ีท่ี 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 
ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับการบริหารจัดการหลักสูตร คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซ่ึง

ประกอบดวยสภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพความเปนอยูของนักศึกษา การใหบริการและการอํานวย
ความสะดวกแกนักศึกษา อุปกรณสื่อการเรียนการสอน ระบบอาจารยท่ีปรึกษา และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
เรียนการสอน ซ่ึงการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาจะสามารถนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาใน
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเหมาะสมและเพียงพอตอไป 
 
เกณฑการประเมิน 

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5) 
 

การรายงานผลการดําเนินงาน 
1. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับหลักสูตรคืออะไร 

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

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

........................................................................................................................................................... 
2. มีระบบในการจัดหา ประเมิน และดูแลรักษาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูใหมีความเพียงพอ ทันสมัย 
และพรอมใชงานอยางไร 

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

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

........................................................................................................................................................... 
3. คาเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูสําคัญและจําเปนสําหรับหลักสูตร 
(ตามท่ีกําหนดในขอ 1) 

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
    

 

4. การวิเคราะหคาเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
4.1 กรณีมีแนวโนมลดลงหรือไมคงท่ี : ปจจัย/สาเหตุท่ีสงผลใหคาเฉล่ียความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมีแนวโนมลดลงหรือไมคงท่ีคืออะไร 
กรณีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง : ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีสงผลใหคาเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนคืออะไร 

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

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

........................................................................................................................................................... 
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4.2 มีระบบในการนําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาใหดีข้ึนอยางไร 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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ตัวบงช้ีท่ี 7 การบรรลุผลการเรียนรู (Learning Outcomes) 

 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 ผลการเรียนรูของผูเรียน (Learning Outcomes) เปนผลท่ีคาดหวังหรือผลสําเร็จของหลักสูตร ซ่ึง
สะทอนสิ่งท่ีผูเรียนตองรู เขาใจ และนําไปปฏิบัติได หลักสูตรควรกําหนด Learning Outcomes ของ
หลักสูตรท่ีตองการวัด ซ่ึงการบรรลุ Learning Outcomes จะแสดงประสิทธิผลของการเรียนรูของผูเรียน 
 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

1. ความสอดคลองระหวาง วัตถุประสงคของหลักสูตร Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs) Learning Outcomes ตามกรอบ TQF 5 ดาน และมาตรฐานการอุดมศึกษาดานผลลัพธผูเรียน 
3 ดาน 

วัตถุประสงคของ
หลักสูตรท่ีระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ดาน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ดานผลลัพธผูเรียน 3 ดาน 

    
    
    

 
คํานิยามตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 

1. ผูเรียนรู (Learner Person) 
เปนผูมีความเพียร ใฝเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือกาวทันโลกยุคดิจิทัลและ โลกใน
อนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ท่ีเกิดจากความรู ความรอบรูดานตางๆ มีสุนทรียะ รักษ 
และประยุกตใชภูมิปญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสรางงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความ
พอเพียง ความม่ันคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตท่ีดี ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

2. ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-creator) 
เปนผูมีทักษะทางปญญา ทักษะศตวรรษท่ี 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการ
คิดสรางสรรค ทักษะขามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการขามศาสตร และมีคุณลักษณะของ 
ความเปนผูประกอบการ เพ่ือรวมสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิม
โอกาสและ มูลคาใหกับตนเอง และสังคม 

3. พลเมืองท่ีเขมแข็ง (Active Citizen) 
เปนผูมีความรักชาติ รักทองถ่ิน รูถูกผิด มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มี
อุดมการณและมีสวนรวมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทา
เทียม เสมอภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน และการอยูรวมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันต ิ
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2. ผลการประเมิน Learning Outcomes 
Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงคของหลักสูตร 

วิธีการประเมิน ผลการประเมิน 
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ตัวบงช้ีท่ี 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  

 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาและหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากการทวนสอบจะสะทอนผลรายวิชาและ
หลักสูตร อาทิ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีแตละรายวิชาไดรับจากการ
กระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับอาจารยผูสอน และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา โดยการทวนสอบ หมายถึง
การดําเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใดๆ เชน การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ 
เพ่ือยืนยันพิสูจนวา สิ่งท่ีกําหนดข้ึนนั้นไดมีการดําเนินการและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค การทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาเฉพาะวิชาเอกของหลักสูตรหรือโครงสรางหลักสูตร 
 
ส่ีประสานขององคประกอบหลักในการทวนสอบ  
 การพิจารณาความสอดคลอง ความถูกตอง และความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนใน
กระบวนวิชาท่ีกําหนดไว โดยพิจารณาจาก 4 องคประกอบ คือ 

1. วัตถุประสงคของการเรียนรูในกระบวนวิชา (Objectives : O) 
- กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูอิงตามเนื้อหาสาระในคําอธิบายกระบวนวิชา 
- เขียนวัตถุประสงคการเรียนรูถูกตองตามหลักวิชาการ 
- กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3  

(จุดดําและขาว) 
ฯลฯ 

2. เนื้อหาสาระ (Content : C) 
- แบงหัวขอเนื้อหาหรือทักษะไดเหมาะสม 
- ระบุรายละเอียดเนื้อหาหรือทักษะไดถูกตอง 
- จัดเนื้อหาหรือทักษะครอบคลุมครบถวนตามวัตถุประสงค 
- กําหนดเวลาเรียนในแตละหัวขอไดเหมาะสม 

ฯลฯ 
3. การจัดการเรียนรู (Learning Management : L) 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
- จัดกิจกรรมการเรียนรูครอบคลุมผลการเรียนรูท่ีกําหนด (จุดดําและจุดขาว) 
- กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับเนื้อหาหรือทักษะ 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด 

ฯลฯ 
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4. การวัดและประเมินผล (Measurement & Evaluation : E) 
- มีเครื่องมือในการประเมินท่ีมีความถูกตองและนาเชื่อถือ (เชน ขอสอบ Quiz แบบประเมิน 

ฯลฯ) 
- มีเกณฑหรือ Rubrics ในการใหคะแนนผลงานหรือการปฏิบัติอยางเหมาะสม 
- กําหนดผลงานหรือการปฏิบัติท่ีสะทอนถึงสมรรถนะตามผลการเรียนรูแตละดาน 
- ประเมินครอบคลุมตามความรับผิดชอบหลักของกระบวนวิชา (จุดดําใน มคอ. 3) 
- มีเกณฑการตัดเกรดท่ีชัดเจนและเหมาะสมเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด  

ฯลฯ 
(อางอิงจากเอกสาร ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนกระบวนวิชาท่ีเปดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
จํานวนกระบวนวิชาท่ีเปดสอน

และมีนักศึกษาลงทะเบียน 
จํานวนกระบวนวิชาท่ีกําหนดให

ทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
รอยละ 

   
 

2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
รายช่ือกระบวนวิชา TQF วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ขอคิดเห็น/แนวทาง

ปรับปรุง 
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ตัวบงช้ีท่ี 9 คุณภาพบัณฑิตดานคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเปนพลเมืองโลก 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 คุณภาพบัณฑิตดานคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเปนพลเมืองโลก โดยคุณธรรม คุณภาพ 
หมายถึง คนดี คนเกง เกงท้ังคน งาน และการปรับตัวท่ีจะไปทํางานรวมกับผูอ่ืนได สวนทักษะการเปน
พลเมืองโลก หมายถึง ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีมนุษยสัมพันธ สื่อสารไดอยางเหมาะสม 
กระบวนการคิดแบบองครวม เขาใจในวัฒนธรรมท่ีแตกตาง มีความสามารถดาน IT Literacy (การวิเคราะห 
คัดกรอง และเขาถึงขอมูล) ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 
 
เกณฑการประเมิน 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ขอมูลประกอบ 
 จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษา 
 
 การรายงานผลการดําเนินงาน 

1. ผลการประเมินบัณฑิตจากนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
ปการศึกษา 2559 2560 2561 2562 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน     
จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา     
รอยละบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน     
คาเฉล่ียผลการประเมิน      
คาเฉลี่ยผลการประเมินในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย 

    

คาเปาหมายของมหาวิทยาลัย     
 

2. การวิเคราะหคาเฉล่ียผลการประเมินบัณฑิตจากนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
2.1 กรณีมีแนวโนมลดลงหรือไมคงท่ี : ปจจัย/สาเหตุท่ีสงผลใหคาเฉล่ียผลการประเมินมีแนวโนม
ลดลงหรือไมคงท่ีคืออะไร 
กรณีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง : ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีสงผลใหคาเฉล่ียผลการประเมินมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนคืออะไร 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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2.2 มีระบบในการนําผลการประเมินบัณฑิตจากนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหดีข้ึนอยางไร 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

3. ผลการพัฒนาตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต (ใช
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการรายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจนายจาง ผูประกอบการ 
ผูบังคับบัญชาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2561) 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตาม
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ผลการดําเนินงาน 
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ตัวบงช้ีท่ี 10 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน    

1 ป 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 
บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษในสาขานั้นๆ ท่ีไดงานทํา

หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับ
บัณฑิตท่ีไดงานทําในปการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสราง
รายไดเขามาเปนประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได การคํานวณรอยละของผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหคํานวณเฉพาะผูท่ีเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษา
เทานั้น 

 

เกณฑการประเมิน 
โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เปน

คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 
 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด       

 
 

การคํานวณคารอยละนี้ ตัวหารไมนับรวมบัณฑิตท่ีศึกษาตอ/เกณฑทหาร/อุปสมบท บัณฑิตท่ีมีงาน
ทําแลวแตไมไดเปลี่ยนงาน  

 
3. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
คะแนนท่ีได =    คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
           100 

 
หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา 
 
 
 

× 100 

× 5 
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การรายงานผลการดําเนินงาน 
1. การไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ปการศึกษา 2559 2560 2561 2562 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ     
จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา     
รอยละบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ     
จํานวนบัณฑิตท่ีทํางานแลว     
จํานวนบัณฑิตท่ีทํางานแลวและกําลังศึกษา
ตอ 

    

จํานวนบัณฑิตท่ียังไมไดทํางานและไมได
ศึกษาตอ 

    

จํานวนบัณฑิตท่ีกําลังศึกษาตอ     
รอยละการไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

    

คาคะแนนท่ีได (คะแนนเต็ม 5)     
 

2. การวิเคราะหรอยละการไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
2.1 กรณีมีแนวโนมลดลงหรือไมคงท่ี : ปจจัย/สาเหตุท่ีสงผลใหรอยละการไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระมีแนวโนมลดลงหรือไมคงท่ีคืออะไร 
กรณีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง : ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีสงผลใหรอยละการไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนคืออะไร 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2.2 มีระบบในการพัฒนาศักยภาพใหแกบัณฑิตเพ่ือใหมีงานทําหรือประกอบอาชีพในสัดสวนท่ี
สูงข้ึนอยางไร 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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3. ผลการพัฒนาตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของบัณฑิต (ใชขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจาก
รายงานการวิจัยภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําป 2562) 
3.1 ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แนวทางการพัฒนาตาม
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ผลการดําเนินงาน 

   
   

 
3.2 ดานการจัดการเรียนการสอน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ดานการจัดการเรียนการสอน 

แนวทางการพัฒนาตาม
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ผลการดําเนินงาน 

   
   

 
3.3 ดานหลักสูตร 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ดานหลักสูตร 

แนวทางการพัฒนาตาม
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ผลการดําเนินงาน 
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ตัวบงช้ีท่ี 10 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ

ตีพิมพเผยแพร 

 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัยเพ่ือหาคําตอบท่ีมีความ
นาเชื่อถือ ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพ่ือจัดทําผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใชความรู
อยางเปนระบบและสามารถนําไปเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมิน
คุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตาม
สูตร 

 
   ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
                                

                              จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
                
 การรายงานขอมูล 

1) ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท รายงานขอมูลตามปปฏิทิน 

2) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด รายงานขอมูลตามปการศึกษา 
  

 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนท่ีได =     รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา 
        40 
 
 
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

0.10 -  บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

× 100 

× 5 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 59 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
0.20 -  บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
0.40 -  บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

-  ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 -  บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 -  บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 
1.00 -  บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

 
ระดับคุณภาพผลงานสรางสรรค  
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานสรางสรรค 

0.20 งานสรางสรรค ท่ี มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร 
ปการศึกษา 2559 2560 2561 2562 

คาผลรวมถวงน้ําหนักฯ     
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา     
รอยละ     

 
2. ช่ือและรหัสของผูสําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2562) 

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

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

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



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 60 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

3. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 
(สําหรับการรายงานผลงานทางวิชาการ)  

ช่ือผูตีพิมพผลงาน ช่ือผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร  
(ในปปฏิทิน 2562)  

แหลงตีพิมพ
เผยแพร 

ระบุเลขหนา 

บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (คาน้ําหนัก 0.10) 

    

    

บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.20) 

    

    

บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ (คาน้ําหนัก 
0.40) 
    

    

บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 (คาน้ําหนัก 0.60) 

    

    

บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 (คาน้ําหนัก 0.80) 

    

    

บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ.ฯ (คาน้ําหนัก 1.00) 
    

    

 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 61 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

4. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 
(สําหรับการรายงานผลงานสรางสรรค)  

ช่ือผูตีพิมพผลงาน ช่ือผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร (ในปปฏิทิน 
2562)  

แหลงตีพิมพ
เผยแพร 

ระบุเลขหนา 

งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online (คาน้ําหนัก 
0.20) 
    

    

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (คาน้ําหนัก 0.40) 

    

    

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60) 

    

    

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (คาน้ําหนัก 0.80) 

    

    

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเชียน/นานาชาติ (คาน้ําหนัก 1.00) 

    

    

 
5. การวิเคราะหรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร 

5.1 กรณีมีแนวโนมลดลงหรือไมคงท่ี : ปจจัย/สาเหตุท่ีสงผลใหรอยละของผลรวมถวงน้ําหนัก
ของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรมีแนวโนมลดลงหรือไมคงท่ีคืออะไร 
กรณีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง : ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีสงผลใหรอยละของผลรวมถวง
น้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนคืออะไร 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 62 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

5.2 มีระบบในการพัฒนาคุณภาพผลงานของนักศึกษาเพ่ือใหตีพิมพเผยแพรในคาน้ําหนักท่ีสูงข้ึน
อยางไร 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 63 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี 10 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับ   

การตีพิมพเผยแพร 

 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูงจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ 
วิจัยเพ่ือหาประเด็นความรูใหมท่ีมีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรู
เพ่ือจัดทําผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปน
ประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 
    ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
                                   จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 
 
 
การรายงานขอมูล 

1) ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก รายงานขอมูลตามปปฏิทิน 

2) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด รายงานขอมูลตามปการศึกษา 
  

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได =          รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา 
  
 
 
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 -  บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
0.40 -  บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

× 100 

× 5 

80 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 64 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
-  ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 -  บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 -  บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 
1.00 -  บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

-  ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
 
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค  
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรค ท่ี มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร 
ปการศึกษา 2559 2560 2561 2562 

คาผลรวมถวงน้ําหนักฯ     
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา     
รอยละ     

 
2. ช่ือและรหัสของผูสําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2562) 

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

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

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



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 65 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

3. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 
(สําหรับการรายงานผลงานทางวิชาการ) 

ช่ือผูตีพิมพผลงาน ช่ือผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร  
(ในปปฏิทิน 2562)  

แหลงตีพิมพ
เผยแพร 

ระบุเลขหนา 

บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.20) 

    

    

บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ (คา
น้ําหนัก 0.40) 
    

    

บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 (คาน้ําหนัก 0.60) 

    

    

บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 (คาน้ําหนัก 0.80) 

    

    

บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ (คาน้ําหนัก 1.00) 
    

    

 
4. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

(สําหรับการรายงานผลงานสรางสรรค) 
ช่ือผูตีพิมพผลงาน ช่ือผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร  

(ในปปฏิทิน 2562)  
แหลงตีพิมพ

เผยแพร 
ระบุเลขหนา 

งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online (คา
น้ําหนัก 0.20) 
    

    

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (คาน้ําหนัก 0.40) 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 66 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

ช่ือผูตีพิมพผลงาน ช่ือผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร  
(ในปปฏิทิน 2562)  

แหลงตีพิมพ
เผยแพร 

ระบุเลขหนา 

    

    

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60) 

    

    

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (คาน้ําหนัก 0.80) 

    

    

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเชียน/นานาชาติ (คาน้ําหนัก 1.00) 

    

    

 
5. การวิเคราะหรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร 

5.1 กรณีมีแนวโนมลดลงหรือไมคงท่ี : ปจจัย/สาเหตุท่ีสงผลใหรอยละของผลรวมถวงน้ําหนัก
ของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรมีแนวโนมลดลงหรือไมคงท่ีคืออะไร 
กรณีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง : ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีสงผลใหรอยละของผลรวมถวง
น้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนคืออะไร 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
5.2 มีระบบในการพัฒนาคุณภาพผลงานของนักศึกษาเพ่ือใหตีพิมพเผยแพรในคาน้ําหนักท่ีสูงข้ึน
อยางไร 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
 

 

 

 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 67 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 68 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 
คําอธิบาย 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7 ท่ีหลักสูตรแตละ
หลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา 

ตัวอยาง ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   

 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร อยางนอยปการศึกษาละ

สองครั้ง โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมประชุม อยางนอยรอยละ 80 และมีการบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง 

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

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดภาคการศึกษาในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกกระบวนวิชา  

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหครบทุกกระบวนวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปด
ภาคการศึกษา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) 

อยางนอยรอยละ 25 ของกระบวนวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
8. อาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับการแตงตั้งใหม ไดรับคําแนะนําดานการบริหารจัดการหลักสูตร 
9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

10.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

11.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 69 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

ตัวอยาง ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   
 

 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร อยางนอยปการศึกษาละ

สองครั้ง โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุม อยางนอยรอยละ 80 และมีการบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง 

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

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดภาคการศึกษาในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกกระบวนวิชา  

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหครบทุกกระบวนวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปด
ภาคการศึกษา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) 

อยางนอยรอยละ 25 ของกระบวนวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
8. อาจารยผูรับผิดชอลหลักสูตรท่ีไดรับการแตงตั้งใหม ไดรับคําแนะนําดานการบริหารจัดการหลักสูตร 
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

10.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

11.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 70 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
 

การรายงานผลการดําเนินงาน : ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   
 

 ตัวอยาง ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร อยางนอยปการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย
ประจําหลักสูตรเขารวมประชุม อยางนอยรอยละ 80 และมีการ
บันทึกการประชุมทุกครั้ง 

 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดภาคการศึกษาในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกกระบวนวิชา  

 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ใหครบทุกกระบวนวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลัง
วันปดภาคการศึกษา 

 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
กระบวนวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 

8. อาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับการแตงตั้งใหม  ไดรับคําแนะนําดาน
การบริหารจัดการหลักสูตร 

 

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

10.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

11.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

 

 

ควรอธิบายผลการดําเนินงาน

และอางอิงเอกสารหลักฐาน

ประกอบผลการประเมิน 
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การรายงานผลการดําเนินงาน : ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   
 

 ตัวอยาง ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร อยางนอยปการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุม อยางนอยรอยละ 80 และมี
การบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดภาคการศึกษาในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกกระบวนวิชา 

 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ใหครบทุกกระบวนวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลัง
วันปดภาคการศึกษา 

 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
กระบวนวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 

8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีไดรับการแตงตั้งใหม  ไดรับคําแนะนํา
ดานการบริหารจัดการหลักสูตร 

 

9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

10.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

11.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

 
 

ควรอธิบายผลการดําเนินงาน

และอางอิงเอกสารหลักฐาน

ประกอบผลการประเมิน 
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 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
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การทวนสอบผลส ัมฤทธิ์ของน ักศ ึกษาตามมาตรฐานผลการเร ียนร ู 
 

ผศ.ดร.สมเก ียรติ อ ินทส ิงห  สาขาว ิชาหล ักส ูตรและการสอน  
อ.ดร.ส ุนีย เง ินยวง สาขาว ิชาว ิจัยและประเม ินผล  
ผศ.ดร.นํ้าผ ึ้ง อ ินทะเนตร สาขาว ิชาว ิจัยและประเม ินผล  
คณะศ ึกษาศาสตร   มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม 

 

การทวนสอบ (Verification) ค ืออะไร 
 

การทวนสอบผลส ัมฤทธ ิ์ของน ักศ ึกษาตามมาตรฐานผลการเร ียนรู หมายถึง กระบวนการหา
หลักฐาน เพ ื่อย ืนย ันหร ือสน ับสน ุนวา น ักศ ึกษาทุกคนม ีผลสัมฤทธ์ิการศ ึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเร ียนร ูท่ี
กำหนดไว เปนอย างน อย 

สถาบันอ ุดมศ ึกษาท่ีจ ัดการเร ียนการสอนจำเปนต องดำเน ินการใหม ีการทวนสอบในท ุกระด  ับ
การศ ึกษา เพ ื่อสร างความเชื่อม ั่นใหก ับผูม ีสวนได ส วนเสียวาจะได ร ับการจ ัดการศ ึกษาท่ีด ีและม ีมาตรฐาน (Oliva 
& Gordon II, 2013; Ornstein & Hunkins, 2018) ซ ึ่งต องเร ิ่มจากหน วยเล็กท่ีสุดน ั่นค ือ ระด ับกระบวนวิชา 
(Course) และ นำไปสูระดับโปรแกรม (Program) ของหลักสูตร 

การทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจจะดำเน ินการโดยสถาบันอ ุดมศ ึกษาอ ื่นๆ ท่ีม ีความร วมม ือทาง 
การศ ึกษาได แต จะม ีกระบวนการอย างไรน ั้น ขึ้นอย ูก ับรายละเอ ียดของการจ ัดการและความม ีประสิทธิภาพ
ของ การดำเน ินงานร วมก ัน อย างไรก ็ตามสถาบันอ ุดมศ ึกษาท่ีเปดสอนจะต องร ับผิดชอบในการทวนสอบ
มาตรฐาน เพ ื่อใหม ั่นใจวาจะร ักษามาตรฐานไวได อย างสม่ําเสมอ ( สําน ักงานคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา, 
2552) 

 

มาตรฐานผลการเร ียนร ูค ืออะไร 
 

มาตรฐานผลการเร ียนรู (Learning Outcomes) ค ือขอกำหนดของค ุณภาพเก ี่ยวก ับผลลัพธของ
ผูเร ียนใน ระด ับอ ุดมศ ึกษาท่ีสําน ักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) ได ระบุวา ทุกระด ับค ุณวุฒ ิและ
สาขา/สาขาวิชา ต องดำเน ินการจ ัดหลักสูตร จ ัดการเร ียนการสอน วัดและประเม ินผลการเร ียนร ูใหเก ิดขึ้นใน
ต ัวผูเร ียน ซ ึ่งครอบคลุมอย างน อย 5 ด าน ค ือ 

1. ด านค ุณธรรม จร ิยธรรม 

2. ด านความร ู 
3. ด านทักษะทางปญญา 
4. ด านทักษะความสัมพ ันธระหวางบุคคลและความร ับผิดชอบ 
5. ด านทักษะการวิเคราะหเชิงต ัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลย ีสารสนเทศ สวนแตละ
หลักสูตรสามารถเพ ิ่มด านท่ี 6 ทักษะพ ิสัยหร ือด านความสามารถอ ื่นๆ เพ ิ่มเต ิมท่ีเฉพาะเจาะจงของ
ตนเองได ตามความเหมาะสมของอ ัตลักษณ เฉพาะศาสตร หร ือใหเปนไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ
หร ือมาตรฐานค ุณวุฒ ิระด ับสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ได  

 

การทวนสอบมีก ี่ระด ับ 
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของน ักศ ึกษาตามมาตรฐานผลการเร ียนรูโดยท่ัวไปจะดำเน ินอยู  2 ระด ับ ค ือ 

ระด ับกระบวนวิชาและระด ับหลักสูตร 
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การทวนสอบสำค ัญอย างไร 
ความสําค ัญของการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของน ักศ ึกษาตามมาตรฐานผลการเร ียนรู  เปนด ังน้ี 
1. การทวนสอบระด ับกระบวนวิชา 

1.1 ชวยใหอาจารย ผูสอนได ตรวจสอบการกำหนดวัตถุประสงค ของกระบวนวิชาวา สอดคลองหร ือ 
เปนไปตามธรรมชาต ิของวิชาหร ือไม และท่ีสําค ัญสอดคลองก ับการกระจายความร ับผิดชอบในหลักส ูตร 
(Curriculum Mapping) ตามความร ับผิดชอบหลัก (จ ุดดำ) และความร ับผิดชอบรอง (จ ุดขาว) ท่ีได กำหนดไว
ใน ท้ัง มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 หร ือไม อย างไร 

1.2 ชวยใหอาจารย ผูสอนได พ ิจารณาเก ี่ยวก ับองค ความร ูในเน ื้อหาสาระ ทักษะการปฏิบัต ิ/
ปฏิบัต ิการ และพฤต ิกรรมด านค ุณธรรมจร ิยธรรมวาครอบคลุม ม ีความถูกต อง ทันสม ัย และเหมาะสังคมในย ุค
ปจจ ุบัน และ อนาคตอย ูหร ือไม สวนใดยากหร ือง ายเก ินไป รวมท้ังเน ื้อหาสาระท่ีจ ัดไว ชวยพ ัฒนาน ักศ ึกษาให
บรรลุตาม วัตถุประสงค ของกระบวนวิชาท่ีกำหนดไวด วยหร ือไม 

1.3 ชวยใหอาจารย ผูสอนได ทบทวนการออกแบบและจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนในแต ละ
หัวขอ หร ือแต ละชั่วโมงวาเหมาะสมตามเน ื้อหาสาระ เหมาะสมก ับผูเร ียน Gen Z ในปจจ ุบันหร ือไม ก ิจกรรม
ใดประสบความสําเร ็จมากหร ือสําเร ็จน อยหัวขอใดใชเวลามากกวาปกติ การม ีก ิจกรรมอ ื่นๆ แทรกระหวางภาค
การศ ึกษา และการแก ปญหา รวมท้ังตรวจสอบวาก ิจกรรมการเร ียนการสอนน ัน้ชวยพ ัฒนาใหน ักศ ึกษาม ี
ความร ู  ความสา มารถตามวัตถุประสงค ของกระบวนวิชาและผลการเร ียนร ูท้ังความร ับผิดชอบหลัก (จ ุดดำ) 
และความร ับผิดชอบรอง (จ ุดขาว) ตลอดจนควรม ีการปร ับปร ุงหร ือจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนใหม ๆ และจะ
เลือกใชส่ือด ิจ ิทัลท่ีน าสนใจ เพ ื่อสงเสร ิมการเร ียนรูน ักศ ึกษาหร ือไม อย างไร 

1.4 ชวยสะทอนใหอาจารย ผูสอนได ทบทวนการวัดและประเม ิน ผลการเร ียนร ูของน ักศ ึกษาวา 
ตรงตามวัตถุประสงค ของกระบวนวิชาและผลการเร ียนร ูในความร ับผ ิดชอบหล ัก (จ ุดดำ) หร ือไม อย างไร 
อาจารยผูสอนใชเคร ื่องม ือในการวัดผลเหมาะสมก ับพฤต ิกรรมการเร ียนร ูท่ีคาดหวังไวหร ือไม อาทิ ขอสอบ 
แบบประเม ิน การนำเสนอผลงานหน าชั้นเร ียน แบบสังเกตพฤต ิกรรม ร ูบร ิกส (Rubrics) การใหคะแนน    
เปนต น กำหนดสัดสวนการใหคะแนนเหมาะสมตามธรรมชาต ิวิชาเพ ียงใด และม ีประเด ็นท่ีควรปร ับปร ุงและ
พ ัฒนาใหด ีขึ้น อย างไรบาง 

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

ประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลของหลักสูตร ท้ังผลการเร ียน (เกรด) ในแต ละกระบวนวิชาและผลการประเม ิน
การสอนของอาจารย ในแต ละกระบวนวิชาเปนประโยชน ในการปร ับปร ุงและพ ัฒนาค ุณภาพของเน ื้อหาสาระ 
การสอน การวัดและประเมินผลการเร ียนร ูต อไป ซ ึ่งอาจนำไปสูการปร ับการกระจายความร ับผิดชอบใน
หลักสูตร (Curriculum Mapping) ตามความร ับผิดชอบหลัก (จ ุดดำ) และความร ับผิดชอบรอง (จ ุดขาว) ใหม 
ในหลักสูตร 

1.2 ชวยใหอาจารย ผูร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย ประจำหลักสูตร  ได ทบทวนการดำเน ินงาน

ท่ีผาน มาของหลักสูตร ต ั้งแต กระบวนการออกแบบและพ ัฒนาเน ื้อหาสาระในหลักส ูตรท่ีเก ี่ยวพ ันท้ังปร ัชญา
ของหลักส ูตร วัตถุประสงค ของหลักสูตร  สมรรถนะท่ัวไปและเฉพาะสาขาของหลักสูตร การกำหนดผลลัพธ

การเร ียนร ูของบัณฑ ิต (Program Learning Outcome: PLO) จ ุดเด นของหลักสูตร กระบวนวิชาต างๆ 

ก ิจกรรมเสร ิมหลักสูตร (Extracurricular activity) ฯลฯ วาสอดคลองก ันและบรรลุตามเจตนารมณ ท่ีต ั้งใจไว 
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ต ั้งแรกหร ือไม มากน อย เพ ียงใด และควรม ีการพ ัฒนาหร ือปร ับปร ุงอย างไร และท่ีสําค ัญการดำเน ินงานท่ีผาน
มาน ั้นสอดคลองตาม วิสัยทัศน พ ันธก ิจ และกลย ุทธของคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหมมากน อยเพ ียงใด 

1.3 ชวยใหอาจารย ผูร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย ประจำหลักสูตรไดแนวค ิด ม ุมมองใหม และ
ผล สะทอนในทุกม ิต ิเพ ื่อเปนสารสนเทศนำมาสูการปร ับปร ุงหลักสูตรในท ุกองค ประกอบ โดยเฉพาะความ
ถูกต องของการกำหนดเน ื้อหาและทักษะการปฏิบัต ิต างๆ ตามธรรมชาต ิของศาสตร ความทันสม ัยของเน ื้อหา
สาระท่ีเหมาะก ับ สังคมย ุคด ิจ ิทัล โอกาสท่ีน ักศ ึกษาเม ื่อสําเร ็จการศ ึกษาไปแลวจะนำเอาองค ความรู ทักษะ และ
ค ุณธรรมจร ิยธรรมท่ี ได เรียนร ูจากหลักสูตรไปใชจร ิงในโลกแหงการทํางาน และท่ีสําค ัญควรสะทอนอ ัตลักษณ 
ของความเปนบ ัณฑ ิตแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม ด วย 

1.4 ชวยให กำลังใจแกอาจารย ผูร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย ประจำหลักสูตรวาผลลัพธของ
ผูเร ียนท่ีสําเร ็จการศ ึกษาไปเปนบัณฑ ิตน ั้น  ม ีภาวะการม ีงานทําอย ูระด ับท่ีน าพอใจ ม ีความร ูความสามารถ
และค ุณลักษณะเหมาะสมและสอดคลองตามมาตรฐานผลการเร ียนร ูและ/หร ือสภาวิชาชีพ  เปนบัณฑ ิตแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีม ีค ุณธรรมและค ุณภาพ ม ีทักษะการเปนพลเม ืองโลก (อ ุษณ ีย คำประกอบ, 2562; 
อ ัจฉราพร ศร ีภูษณาพรรณ, 2562) ม ุงม ั่นในการฝกฝนตนเองอย ูเสมอ สามารถครองตน ครองตน และครอง
งาน รวมท้ังมีมโนสําน ึกท่ีด ีต อสังคม เม ื่อจบการศ ึกษาไปแลวมากน อยเพ ียงใด 

 

คณะกรรมการทวนสอบประกอบด วยใครบ าง 
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของน ักศ ึกษาตามมาตรฐานผลการเร ียนรูสามารถแบ งได ตาม

ระด ับการทวนสอบ ค ือคณะกรรมการทวนสอบระด ับกระบวนวิชาและคณะกรรมการทวนสอบระด ับ
หลักสูตร องค ประกอบ แสดงได ด ังตาราง 

คณะกรรมการทวนสอบระด ับกระบวนวิชา คณะกรรมการทวนสอบระดับหลักส ูตร 
1. ผูบร ิหารฝายวิชาการ 
2. หัวหน าภาควิชาหร ือหัวหน าสาขา 
3. คณะกรรมการบร ิหารหลักสูตร 
4. อาจารย ผูร ับผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย ประจำหลักสูตร 
6. ผูทรงค ุณวุฒ ิภายนอกท่ีเช่ียวชาญในศาสตร น ้ัน 
7. ผูใชบัณฑิต 
ฯลฯ 

1. ผูบร ิหารฝายวิชาการ 
2. หัวหน าภาควิชาหร ือหัวหน าสาขา 
3. ผูทรงค ุณวุฒ ิภายนอกท่ีเช่ียวชาญในศาสตร น ั้น 
4. ผูใชบัณฑ ิต 
5. ผูม ีสวนได ส วนเสีย 
6. ผูใหทุน/สน ับสน ุนการศ ึกษา (ถาม ี) 
7. ผูแทนสภาวิชาชีพ (ถา

ม ี) ฯลฯ 
 
 
 
 

ผ ูให 

   
ผ ูให 

   1. อาจารย ผูสอน 
2. น ักศ ึกษาท่ีลงทะเบียนเร ียนกระบวนวิชาน ั้น 
3. ฝายสน ับสน ุนท่ีเก ี่ยวของ ฯลฯ 

1. อาจารย ผูร ับผิดชอบหลักสูตร 
2. อาจารยประจำหลักสูตร 
3. น ักศ ึกษาในสังก ัดหลักสูตรน ั้น 
4. บัณฑ ิต 
5. ผูใชบัณฑ ิต 
6. ผูบร ิหาร 
7. ฝายสน ับสน ุนท่ีเก ี่ยวของ 

8. ผูม ีสวนได สวนเสีย อาทิ ผูปกครอง ฯลฯ 
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การทวนสอบทำอย างไร 
การทวนสอบท้ัง 2 ระด ับ คณะกรรมการทวนสอบสามารถดำเน ินการได ด ังน้ี   
(นาตยา ปลันธนานนท, 2560; ฤต ิน ันท สม ุทร ทัย, วีณา วโรตมะวิชญ และเสาวน ิตย     
เจร ิญชัย, 2560) 
1. การทวนสอบระด ับกระบวนวิชา 

การทวนสอบระด ับกระบวนวิชาเปนการดำเน ินการเพ ื่อหาหลักฐานเพ ื่อย ืนย ันวา อาจารย 

ผูสอน สามารถจ ัดการเร ียนการสอนต ั้งแต การวางแผน  การจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอน การวัดและ
ประเม ินผลการเร ียนรูเปนไปอย างม ีประสิทธ ิภาพ สอดคลองตามท่ีได กำหนดความร ับผิดชอบไวใน 
มคอ.3 (จ ุดดำและจ ุดขาว) 

1.1 กลย ุทธ การทวนสอบระด ับกระบวนวิชา 
คณะกรรมการทวนสอบ  สามารถดำเน ินการได ด ังต ัวอย างต อไปน้ี 
- สุมประเม ินรายละเอ ียดของกระบวนวิชาวา ผลการเร ียนร ูท่ีกำหนด สอดคลองก ับ

ความ ร ับผิดชอบในหลักสูตรหร ือไม 
- สุมประเม ินขอสอบของกระบวนวิชาวา ครอบคลุมผลการเร ียนร ูตามท่ีกำหนดไวใน

รายละเอ ียด ของกระบวนวิชาหร ือไม 
- พ ิจารณาความเหมาะสมของวิธ ีการ เคร ื่องม ือท่ีใชในการประเม ินท่ีสอดคลองก ับท่ี

กำหนดใน รายละเอ ียดของกระบวนวิชา 
- พ ิจารณาความเหมาะสมของการตรวจใหคะแนนจากกระดาษคำตอบของนักศ ึกษา 

แบบฟอร ม การใหคะแนน ท่ีมาของเกรด และกระบวนการต ัดเกรด 
- ตรวจสอบผลการประเม ินการเร ียนร ูของน ักศ ึกษา (คะแนน/เกรด) ก ับขอสอบ 
- พ ิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ การประเม ินผลของรายวิชา 
- ตรวจสอบและพ ิจารณาความเหมาะสมของการให คะแนนก ับ ขอสอบ ใน
กระดาษคำตอบ 
- เปร ียบเทียบการใหคะแนนจากกระดาษคำตอบเด ียวก ันในเน ื้อหาสาระน ั้น โดย

อาจารยผูสอนก ับผูทรงค ุณวุฒ ิจากภายในหร ือภายนอกสถาบัน 
- พ ิจารณาความเหมาะสมของการมอบหมายและประเม ินรายงาน โครงงานและอ ื่นๆ 

ท่ีใหผูเร ียนทํา 
- ตรวจสอบผลการสอบ ผลการประเม ินการฝกประสบการณ ภาคสนามของน ักศ ึกษา 

(คะแนน/ เกรด) ก ับจำนวนและลักษณะของผู ร ับบร ิการ 

- ตรวจสอบแผนการปฏิบัต ิงานในโครงการประสบการณ ภาคสนามของน ักศ ึกษาและ
รายงาน กรณ ีศ ึกษาในวิชาภาคปฏิบัต ิท่ีน ักศ ึกษาทํา เพ ื่อขอร ับการประเม ิน 

- ตรวจแบบฟอร มการใหคะแนนการปฏิบัต ิงาน (Performance Evaluation) 
- การใหคะแนนพฤต ิกรรมของน ักศ ึกษา 
- ด ูรายงานและหลักฐานการเขาชั้นเร ียนของน ักศ ึกษา 
- ตรวจสอบการประเม ินด วยวิธ ีอ ื่นท่ีกำหนดในรายละเอ ียดวิชา (มคอ.3 และ 4) 
- ตรวจสอบการอ ุทธรณ การประเม ินผลสัมฤทธ์ิของน ักศ ึกษา (ถาม ี) 
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การทวนสอบจากการประเม ินของน ักศ ึกษา เก ี่ยวก ับการจ ัดการเร ียนการสอนของ

อาจารยผูสอน สามารถดำเน ินการได ด ังน้ี 

- พ ิจารณาจากผลการประเม ินการสอนของน ักศ ึกษา เก ี่ยวก ับประสิทธ ิผลของ     
กระบวนวิชา วิธ ีการสอน การจ ัดก ิจกรรมท้ังในและนอกหองเร ียน ส่ิงสน ับสน ุนการ
เร ียนร ูท่ีม ีผลกระทบต อการเร ียนร ูและผลการเร ียนร ูท่ีได ร ับ 

- พ ิจารณาขอเสนอแนะของน ักศ ึกษา เพ ื่อปร ับปร ุงกระบวนวิชา 
- สัมภาษณ ต ัวแทนน ักศ ึกษา 
- การสังเกตพฤต ิกรรมและการโต ตอบของน ักศ ึกษา การสะทอนค ิด (Reflective 
journal) นักศึกษา 

 1.2 วิธ ีการทวนสอบระด ับกระบวนวิชา 

- การตรวจสอบ 
- การประเม ิน 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ  
- การสังเกต 
- การสํารวจ 

 

2. การทวนสอบระด ับหล ักสูตร 
การทวนสอบระด ับหลักสูตร เปนกระบวนการดำเน ินการเพ ื่อหาหลักฐานเพ ื่อย ืนย ัน พ ิสูจน 

สน ับสน ุน การดำเน ินงานท่ีผานมาของคณะกรรมการบร ิหารหลักสูตร อาจารย ผูร ับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย ประจำ หลักสูตร อาจารย ผูสอน และผูม ีสวนร ับผิดชอบในหลักสูตรวาได เปนไปอย างม ีประส ิทธ ิภาพ
และประสิทธ ิผล มีมาตรฐานเปนท่ียอมร ับได  เพ ื่อนำไปสูการประเม ิน ปร ับปร ุง และยกระด ับการดำเน ินงาน
ของหลักสูตรและประก ันค ุณภาพหลักสูตร 

2.1 กลย ุทธ การทวนสอบระด ับหล ักส ูตร 

คณะกรรมการทวนสอบระด ับหลักสูตร สามารถดำเน ินการได ด ังต ัวอย างต อไปน้ี 
- ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิการเร ียนร ูท่ีครอบคลุมผลการเร ียนร ูทุกด านตามมาตรฐานค ุณว ุฒ ิ

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

• แหลงฝกงาน สถานประกอบการท่ีไปสหก ิจศ ึกษา  แหลงฝกประสบการณ วิชาชีพ 
• ผูใชบัณฑ ิต 
• บัณฑ ิตใหม 
• ผูม ีสวนได สวนเสีย 

- ด ูจากผลงาน รางวัล ก ิจกรรมของน ักศ ึกษา ท่ีสามารถวัดเปนร ูปธรรมได เชน 

• จำนวนโปรแกรมสําเร ็จร ูปท่ีพ ัฒนาเองและวางขาย 
• จำนวนสิทธ ิบัตร 
• จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
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• จำนวนก ิจกรรมการก ุศลเพ ื่อร ับใชสังคมและประเทศชาติ 
• จำนวนก ิจกรรมอาสาสม ัครในองค กรท่ีเปนประโยชน ต อสังคม 

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

โดยใช ขอสอบกลางของเคร ือขายสถาบันหร ือของสมาคมวิชาชีพ 

- พ ิจารณาผลการสอบจากการแลกเปล่ียนขอสอบในเน ื้อหาสาระท่ีสําค ัญระหวางหลักสูตร 
เด ียวก ันในต างมหาวิทยาลัยหร ือการใชขอสอบกลางของเคร ือขายสถาบันการศึกษาสาขาวิชาเด ียวก ันแลว 
เปร ียบเทียบคะแนนเฉล่ียของแต ละสถาบัน 

- พ ิจารณาภาวะการได งานทําของบัณฑ ิต 
- ด ูจากความค ิดเห็นท่ีม ีต อความรู ความสามารถ ความม ั่นใจของบัณฑ ิตในการประกอบอาชีพ 

- ประเม ินจากบัณฑ ิตท่ีไปประกอบอาชีพในสวนของความพร อมและความร ูจากสาขาวิชาท่ี
เร ียน ซ ึ่งกำหนดในหลักสูตร รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอค ิดเห็นในการปร ับหลักสูตรให ด ีย ิ่งขึ้น 

- พ ิจารณาจากการประเม ินตำแหน ง และ/หร ือความก าวหน าในสายงานของบัณฑ ิต 
- การสอบถามผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ และ/หร ือการสงแบบสอบถาม เพ ื่อ 

ประเม ินความพ ึงพอใจในบัณฑ ิตท่ีจบการศ ึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการน ั้นๆ 
- การประเมินจากสถาบันอ ุดมศ ึกษาอ ื่น โดยการสงแบบสอบถามหร ือสอบถามระด ับ

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

- ความค ิดเห ็นจากผูทรงค ุณวุฒ ิภายนอกท่ีประเม ินหลักสูตรหร ืออาจารยพ ิเศษต อความ

พร อมของน ักศ ึกษาในการเร ียนและค ุณลักษณะอ ื่นๆ ท่ีเก ี่ยวของก ับกระบวนการเร ียนรู และการพ ัฒนา
องค ความร ูของ น ักศ ึกษา 

2.2 วิธ ีการทวนสอบระด ับหล ักส ูตร 
- การสํารวจ 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ 
- การประชุม 
- การตรวจสอบ 

- การประเม ิน 
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เง ื่อนไขความสําเร ็จของการทวนสอบค ืออะไร 
 

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

แตตอบคำถามท่ีสําค ัญได อย างพอเพ ียง 

2. ความเขาใจท่ีตรงก ันและส่ือสารเปนไปในทิศทางเด ียวก ัน 
3. การไม เพ ิ่มภาระงานใหก ับผูสอนและผูประสานงาน บูรณาการเขาก ับการทํางานปกต ิ 
4. การสน ับสน ุนจากผูบร ิหารและฝายสน ับสน ุน ท้ังในด านงบประมาณ การดำเน ินการ และส่ิงสน ับสน ุน 
5. เน นบรรยากาศการทวนสอบแบบก ัลยาณม ิตร ใหข อม ูลเชิงบวกและเชิงพ ัฒนา หามเน นการจ ับผิดหร ือ 

วิจารณ เชิงลบมากจนผูม ีสวนเก ี่ยวของหมดกำลังใจในการสอนและทํางาน 
6. การสร างทัศนคต ิเชิงบวกเก ี่ยวก ับการทวนสอบใหก ับคณาจารย และผูม ีส วนเก ี่ยวข อง 

นอกจากน ั้น อาจารย ผูสอนซ ึ่งเปนผูใหข อม ูลย ังสามารถทําแบบสร ุปการวัดและประเม ินผลการเร ียนร ูใน 
กระบวนวิชาใหก ั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 ียนรู ท่ีผูเขียนได ใชในการทวนสอบเม ื่อคร ั้งท่ีผานมา ด ังน้ี 

 

มีต ัวอย างท ี่เป ็นแนวทางในการทวนสอบหร ือไม 
 

ในท่ีน ี้ผูเขียนขอนำเสนอต ัวอย างร ูปแบบการทวนสอบระดับกระบวนวิชาท่ีม ีชื่อวา “โมเดล 4 ประสาน 
การทวนสอบระด ับกระบวนวิชา” ซ ึ่งผูเขียนไดร ิเร ิ่มค ิดค นขึ้นเพ ื่อดำเน ินการทวนสอบในคณะศ ึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยอาศ ัยพ ื้นฐานความค ิดมาจากทฤษฎีหลักสูตรของ Tyler (1949) 

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

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

 
 

ท้ังน ี้ เพ ื่อสะทอนผลการดำเน ินการจ ัดการเร ียนการสอนวาสอดคลองตา มมาตร ฐานผลการเร ียนร ูของ 
สกอ. อย างน อย 5 ด าน และมาตรฐานการศ ึกษาชาต ิด านผลลัพธผูเร ียนในภาพรวมมากน อยเพ ียงใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 81 
ฝายสงเสรมิมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 

ผูเขียนขอนำเสนอเคร ื่องม ือท่ีใชในการทวนสอบ  ด ังน้ี 
 

 

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 ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
 เหมาะสม

มาก 
เหมาะสม
ปานกลาง 

เหมาะสม
นอย 

 

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 กําหนดว ัตถ ุประสงค การเร ียนร ูสอดคล องก ับมาตรฐานผล

การเร ียนร ูท ี่กําหนดใน 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 ียนรู (E)     

4.1 ม ีเคร ื่องม ือในการประเม ินที่มีความถ ูกต องและนาเช ื่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 (จดุดำใน 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 ียนรูในกระบวนวิชา 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 ินการนําเสนอนว ัตกรรมหล ักส ูตรระด ับ 
รายว ิชา 
- เข ียนสะท อนค ิด 

10% 

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

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

20% 

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

- เข ียน Flow chart เช ื่อมโยงความส ัมพ ันธ 
หล ักส ูตร การสอน และการเร ียนร ู 
- ประเม ินการออกแบบโมเดลหล ักส ูตร 
- ประเม ินการอภ ิปรายกล ุมนําเสนอเช ิ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 ันธ 
หล ักส ูตร การสอน และการเร ียนรู 
- ประเม ินการออกแบบโมเดลหล ักส ูตร 
- ประเม ินการอภ ิปรายกล ุมนําเสนอเช ิง 
ส ังเคราะห แบบร วมม ือ 
- ทดสอบปลายภาค 

20% 

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

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

20% 

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

- ประเม ินการเข ียนบทความทางว ิชาการ 
- ประเม ินการนําเสนอนว ัตกรรมหล ักส ูตรระด ับ 
รายว ิชา 

10% 
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ในสวนของการรายงานผลการทวนสอบน ั้น คณะกรรมการทวนสอบสามารถแจ งผลเพ ื่อใหข อม ูล
ย อนกลับได ทันทีและทําเอกสารสร ุปรวบรวมผลการทวนสอบในแต ละกระบวนวิชา เพ ื่อเปนประโยชน ต อ
ผูสอนในการนำไปปร ับปร ุงและพัฒนาการจ ัดการเร ียนการสอน รวมท้ังรายงานใน SAR ได 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 ัมภาษณ 
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 ุประสงค 
กระบวนว ิชาสอดคล องก ับ 
คำอธ ิบายกระบวนว ิชาและ 
ครอบคล ุมมาตรฐานผลการ 
เร ียนรู ใน มคอ.3 
- ก ิจกรรมการเร ียนการสอนมี 
ความเหมาะสมก ับเน้ือหาสาระ 
- การว ัดและประเม ินผล 
สอดคล องก ับว ัตถ ุประสงค และ 
ก ิจกรรมการเร ียนรู จําแนกตาม 
TQF รายด านได ด ังน้ี 
• 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 
งานและการนําเสนอท ั้งหนาช ั้น 
เร ียนและผ านส ื่อออนไลน 
- การมอบหมายภาระงานมี 
ความเหมาะสมก ับหนวยก ิตของ 
ว ิชา และม ี Rubric ให คะแนน 
ช ัดเจน 
- แบบทดสอบย อยและข อสอบ 
ปลายภาคสอดคล องตามเน้ือหา 
สาระท ี่เร ียนในช ั้นเร ียน 
- ผ ูเร ียนได สะท อนตนเองว าม ี
การพ ัฒนาท ั้งด าน 1.1, 2.1, 
2.3, 3.2, 4.3, 5.1 อย ูในระด ับดี 

- ควรม ีการจัดทำส ื่อการ 
เร ียนร ูออนไลนเพ ื่อให 
นักศ ึกษาสามารถเร ียนรู 
เพ ิ่มเต ิมนอกช ั้นเร ียนได 
- ข อสอบในกระบวนว ิชาน้ี 
สอดคล องก ับการสอบ 
บรรจุข าราชการครู ผ ูสอน 
สามารถยกระด ับข อสอบ 
โดยศ ึกษาต ัวอย างข อสอบ 
การแข งข ันของ ก.ค.ศ. มา 
พ ัฒนาข อสอบของว ิชาได 

 

โดยภาพรวมของการทวนสอบในระด ับกระบวนวิชาน ั้นจะนำไปสร ุปเปนภาพรวมการดำเน ินงาน
ของ หลักสูตรท้ังหมด และสะทอนสูการทวนสอบระด ับหลักสูตรเชนเด ียวก ัน เพ ื่อเปนสารสนเทศท่ีม ี
ประโยชน สูการ ปร ับปร ุงหลักสูตรใหม ีค ุณค า ค ุณภาพ และค ุณประโยชนแก สังคมและประเทศชาติต อไป 
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