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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
CMU-QA Curriculum
1. เหตุผลและความจําเปน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดดําเนินการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หนวยงานทุกหนวยงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2542 และไดปรับเปลี่ยนจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาเปน
การตรวจประเมินคุณภาพในป พ.ศ. 2545 โดยกําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพในระดับสว นงาน
(คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน และสํานัก) และมหาวิทยาลัย ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่เรียกวา ระบบ CMU-QA ซึ่งพัฒนาจากการผสมผสานแนวคิดของ
การควบคุ มคุ ณภาพอย างทั่ วด าน (Total Quality Management) การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ISO,
Input process output และไคเซน) ตอมาในป พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ได ต ระหนั กถึ งความสํ า คัญ ของหนว ยยอยของการอุดมศึกษาที่ทําหนาที่ผ ลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ จึงได
กําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
โดยใหเริ่มใชตั้งแตปการศึกษา 2557 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให
สอดคลองตามนโยบายของ สกอ. และมอบหมายสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนหนวยงานรับผิดชอบ
ในการดําเนินการ
สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบ จึงดําเนินการพัฒนาระบบและ
กระบวนการดําเนิน งานใหส อดคล องกับนโยบายของ สกอ. โดยกําหนดใหมีระบบการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับสวนงาน และระดับสถาบัน และไดนําเสนอ สกอ.
เพื่อใหความเห็นชอบระบบการประกั นคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทั้งในระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และสถาบัน ซึ่ง สกอ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ไดมีมติเห็นชอบ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยระดับหลักสูตรเห็นชอบใหใชระบบที่ สกอ.
พัฒนาขึ้นรวม 6 องคประกอบ และระดับคณะ สถาบัน เห็นชอบใหใชระบบ CMU-EdPEx มหาวิทยาลัยจึงเริ่ม
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง 3 ระดับตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนมา
จากการดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2557
ถึงปจจุบัน สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยสอบถามความพึงพอใจและความ
คิดเห็นทั้งในสวนของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งผลการประเมินพบวา ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียมีความเห็นวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ สกอ. ยังไม
สามารถสะทอนคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดอยางแทจริง ระบบดังกลาวใชระยะเวลาใน
การเก็บขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานคอนขางมาก สงผลตอภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จึงมีความตองการใหมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบที่งายตอการดําเนินการ
และสะทอนคุณภาพของหลักสูตรอยางแทจริง ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ที่กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ
ตนเองได

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 1
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ที่เรียกวา CMU-QA Curriculum
โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ได
ดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่
สอดคลองกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการอุ ดมศึ กษา พ.ศ. 2561 และเปน ระบบที่มุงเนนผลลัพธ เอื้อตอการนําไปปฏิบัติ มีร ะบบ
ฐานขอมูลสนับสนุนการดําเนินการและการรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปกรอบแนวคิด การ
พัฒนาระบบได ดังนี้
2. กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบ
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
พ.ศ. 2561
• จัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละ
ระดับ
• จัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.
2561 และมาตรฐานการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2561 ดานผลลัพธผูเรียน 3
ประเด็น ประกอบดวย
- ผูเรียนรู (Learner Person)
- ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม
(Innovative Co-creator)
- พลเมืองที่เขมแข็ง (Active
Citizen)

มติที่ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ระบบ เมื่อวันพุธที่ 2 มกราคม 2562
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562
• มุงเนนผลลัพธ
• เอื้อตอการนําไปปฏิบัติ
• มีระบบฐานขอมูลสนับสนุน
การดําเนินการและการ
รายงานผลการดําเนินงาน

คุณภาพหลักสูตร
ประเมินจากอะไร?

CMU-QA Curriculum
10 ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
TQF

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 2
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยไดเริ่มดําเนินการประเมินหลักสูตรตามระบบ CMU-QA Curriculum และ
เมื่อการประเมินแลวเสร็จ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU-QA Curriculum) พรอมทั้ง
นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวมาใชในการพัฒนาและปรับปรุง ระบบ CMU-QA Curriculum เพื่อใช
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี้
3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CMU-QA Curriculum)
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือที่เรียกวา CMUQA Curriculum มีจํานวน 10 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 1

ชื่อตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ “ผาน” หรือ “ไมผาน”
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2
อัตราการรับเขาศึกษาตามแผนการศึกษา
“ไมประเมินใหคะแนน”
ตัวบงชี้ที่ 3
อัตราการคงอยูของนักศึกษา
“ไมประเมินใหคะแนน”
ตัวบงชี้ที่ 4
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
“ไมประเมินใหคะแนน”
ตัวบงชี้ที่ 5
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร
“คาเฉลี่ยผลการประเมิน”
ตัวบงชี้ที่ 6
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
“คาเฉลี่ยผลการประเมิน”
ตัวบงชี้ที่ 7
การบรรลุผลการเรียนรู (Learning Outcomes)
“ไมประเมินใหคะแนน”
ตัวบงชี้ที่ 8
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
“ไมประเมินใหคะแนน”
ตัวบงชี้ที่ 9
คุณภาพบัณฑิตดานคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเปน
“คาเฉลี่ยผลการประเมิน”
พลเมืองโลก
ตัวบงชี้ที่ 10
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ “รอยละ 100 คะแนนเต็ม 5”
(ปริญญาตรี)
อิสระภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ 10
ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
“รอยละ 40 คะแนนเต็ม 5”
(ปริญญาโท)
โทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชี้ที่ 10
ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
“รอยละ 80 คะแนนเต็ม 5”
(ปริญญาเอก)
เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
“ไมประเมินใหคะแนน”
ภาคผนวก
ตัวบงชี้ 5.4 สกอ. ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 3
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4. ตัวบงชี้ คําอธิบายตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และการรายงานผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
เกณฑการประเมิน
ตรี
โท
1.
2.
3.
4.
5.

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
(ถามี)
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
รวม





3 ขอ

เอก






























11 ขอ


11 ขอ

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต/บัณฑิต
ชั้นสูง






5 ขอ

เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 1
เกณฑการ
ประเมิน
1. จํานวน
อาจารยประจํา
หลักสูตร

ตรี

โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เอก/ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 4
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. อาจารย 1 ทาน สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดมากที่สุดเพียง 2 หลักสูตร เทานั้น กรณี
• หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน
• หลั กสู ตรปกติ และหลั กสู ตรพหุวิ ทยาการ (Multidisciplinary) ที่ตรงหรือสัมพั น ธ กั บ
หลั ก สู ต รที่ ไ ด ป ระจํ า อยู แ ล ว และต อ งเป น หลั ก สู ต รในระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ ระดั บ
บัณฑิตศึกษาเหมือนกัน
2. กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุมวิชาชีพกําหนดใหตองมีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน
ไมนอยกวา 3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/
กลุมวิชาที่เปดสอน ทั้งนี้ แขนงวิชา/กลุมวิชาพิจารณาในสวนของวิชาเอกเลือกที่กําหนดใหเลือก
เรียนตั้งแต 30 หนวยกิตขึ้นไป อาทิ หลักสูตรของคณะเกษตรศาสตรมี 7 แขนงวิชา ควรจะมี
อาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมดไมนอยกวา 21 คน เปนตน
3. หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอาความรูหลายศาสตรหรือ
หลายอนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพื่อประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระทั่งผูเรียน
สามารถพัฒนาความรู องคความรูเปนศาสตรใหมขึ้นหรือเกิดอนุศาสตรใหมขึ้น โดยการจะกําหนด
วาหลักสูตรใดเปนหลักสูตรพหุวิทยาการ ตองผานการรับทราบจาก สํานักงานปลัดกระทรวง อว.
ไมใชกําหนดเองโดยหลักสูตร
ตัวอยางหลักสูตรที่เ ปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+แพทย
ศาสตร ) ภู มิ ศ าสตร ส ารสนเทศ (ภู มิ ศ าสตร + เทคโนโลยี ส ารสนเทศ) วิ ศ วกรรมนาโน
(วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร-เคมี)
นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ การกํ าหนดชื่ อปริ ญ ญา
พ.ศ. 2549 ขอ 4.4 ไดกําหนดลักษณะหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ เปนการนําวิทยาศาสตรประยุกต
ไปใช พั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเฉพาะ เพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น งานในด า น
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา เคหการ และการดูแลสุขภาพ เพื่อสรางความ
ชํานาญเฉพาะทาง
ตัวอยางหลักสูตรที่เปนพหุวิทยาการ เชน กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร เชน เทคโนโลยี
การผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว วนผลิตภัณฑ หรือกลุมวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและ
อุ ต สาหกรรม เช น เทคโนโลยี ก ารพิ ม พ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ เทคโนโลยี ค มนาคม เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ตัวอยางหลักสูตรที่ไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา การ
วัดผลการศึกษา การวิจัยการศึกษา
4. กรณีที่หลักสูตรเปนพหุวิทยาการจําเปนหรือไมที่ตองมีอาจารยที่เปนอาจารยประจําหลักสูตร
จากสาขาวิชาอื่น นอกคณะ หรือจะเปนสาขาอื่นในคณะเดียวกัน
หลักสูตรพหุวิทยาการเปนหลักสูตรที่นําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตรเขามาใชใน
การเรียนการสอน เพื่อประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระทั่งผูเรียนสามารถพัฒนาองคความรู
ที่เปนศาสตรใหมขึ้นหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน เชน วิศวกรรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+
แพทยศาสตร) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+เคมี) เปนตน ดังนั้น หลักสูตรควรทําใหมั่นใจวา
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 5
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอตอการจัดการศึกษาตามสาระวิชาที่
ปรากฏในหลักสูตร
5. อาจารยที่จะทําหนาที่เปนอาจารยประจําหลักสูตรได จะตองมีสัญญาจางใหเปนอาจารยประจําเต็ม
เวลา มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ทั้งนี้ หากหมดสัญญาจาง
คณะจะตองขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ. 08) มายังมหาวิทยาลัย และยินยอมใหหมด
สัญญาจางไดไมเกิน 3 เดือน
6. การนับจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด การศึก ษาตามหลัก สูตร คําวา
“ตลอดระยะเวลา” คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่
11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารยประจําหลักสูตรอยูปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความคําวา “ตองมีอาจารย
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมไดใหหลักการวา
การลาศึกษาตอ/ลาออกของอาจารยประจําหลักสูตรตองมีการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรคน
ใหมมาทดแทน หากไดมีการสรรหาอาจารยใหมมาทดแทน แตกระบวนการแตงตั้งใหเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรยังไมถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยูในขั้นตอนของกระบวนการในระดับ
คณะแลว จึงถือไดวามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการใหมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่ จั ด การศึ ก ษา แต ใ นระบบ CHE QA Online จะไม ส ามารถเพิ่ ม ชื่ อ อาจารย ท า นนั้ น เป น
อาจารยประจําหลักสูตรได ซึ่งจะสงผลใหผลการประเมินของหลักสูตรไมผานในองคประกอบ
ที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ดังนั้น คณะควรจะตองขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ. 08)
มายังมหาวิทยาลัย เพื่อใหการประเมินในระบบ CHE QA Online เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
7. การลาศึกษาตอของอาจารยประจําหลักสูตร มีหลักการดังนี้
1) การลาศึกษาตอเต็มเวลา ไมสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรได
2) การลาศึ ก ษาต อ บางเวลาหรื อ ภาคฤดู ร อ น ที่ ไ ม ก ระทบกั บ เวลาในการปฏิ บั ติ ง าน
สามารถทําหนาที่อาจารยประจําหลักสูตรได (มติคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานฯ
ครั้งที่ 1/60 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560)
ในกรณีอาจารยประจําหลักสูตรลาศึกษาตอระหวางการจัดการศึกษา หลักสูตรควรมีการ
วางแผนลวงหนาในการเตรีย มทดแทนอาจารยประจําหลักสู ตร ดังนั้น ในการพิจารณาว าผ าน
องคประกอบที่ 1 หรือไมนั้น จะพิจารณาวาผูรับผิดชอบหลักสูตรมิไดเพิกเฉย และไดดําเนินการ
ผานคณะไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อแจง สํานักงานปลัดกระทรวง อว. รับทราบ (แบบฟอรม สมอ. 08)
ในการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีอาจารยประจําหลักสูตรทานใหมปฏิบัติหนาที่
แทนอาจารยประจําหลักสูตรเดิมที่ขอลาศึกษา

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 6
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 2
เกณฑการ
ตรี
โท/ประกาศนียบัตร
เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประเมิน
บัณฑิต
ชั้นสูง
2. คุณสมบัติ
คุณวุฒิระดับปริญญาโท มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารยที่
ของอาจารย
หรือเทียบเทา หรือดํารง ปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หรือ
ประจําหลักสูตร ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา อาจารยผูสอน
กวาผูชวยศาสตราจารย ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอน
อยางนอย 2 คน
คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. อาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ป) สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาตรี
ได เนื่องจากเกณฑกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา
ที่เปดสอน อยางนอย 2 คน
2. การพิ จ ารณาว า คุ ณวุ ฒิ ตรงหรื อสั มพัน ธกับ สาขาของหลักสูตรนั้น หรือไม ใหพิจ ารณาการแบง
สาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO
3. กรณีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทํางานวิจัยดวย
เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 3
เกณฑการประเมิน

ตรี

3. คุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

-

โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอก คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือดํารง
หรือเทียบเทา หรือดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย ตําแหนงศาสตราจารยขึ้นไป ใน
ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน
สัมพันธกันจํานวนอยางนอย
จํานวนอยางนอย 3 คน
3 คน

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 3 คน หมายถึง 3 คนใน 5 คนของอาจารยประจําหลักสูตร

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 7
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 4
เกณฑการประเมิน
4. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอน

ตรี
-

โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
1. อาจารยประจําหรือผูทรง
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาโท หรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และ
2. มีประสบการณดา นการสอน
และ
3. มีประสบการณในการทําวิจัย
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา

เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1. อาจารยประจําหรือผูทรง
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และ
2. มีประสบการณดา นการสอน
และ
3. มีประสบการณในการทําวิจัยที่
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
หลั กสู ตรปริ ญ ญาโท กํ า หนดว า ใหอาจารย ที่มี คุ ณวุฒิร ะดั บ ปริญ ญาเอกเปน อาจารยผูส อนใน
หลั กสู ตรระดั บ ปริ ญ ญาโทได แม จ ะยังไมมีผ ลงานวิจัย หลังจากสํา เร็จ การศึ ก ษา ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่เริ่มสอนจะตองมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเปนอาจารยผูสอนในระดับ
ปริญญาเอก และเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได
เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 5 และ 6
เกณฑการประเมิน
5. คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและ
อาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ
6. คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถามี)

ตรี
-

-

โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1. เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และ
2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
1. เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 8
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. การพิจารณากรณีอาจารยเกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้
1) หลักสูตรสามารถจางอาจารยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงาน
หรือลาออกจากราชการ กลับเขามาทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได โดยใชระบบการจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจางที่ใหคาตอบแทนเปนรายเดือนและมีการกําหนดภาระงานไว
อยางชัดเจน อาจารยดังกลาวสามารถปฏิบัติหนาที่เปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอน
ได
2) “อาจารยเกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดตอไปจน
นักศึกษาสําเร็จการศึกษา หากนักศึกษาไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระก อน
การเกษียณอายุ
2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. อาจารย ป ระจํ า ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาวุ ฒิ บั ต ร ต อ งได รั บ การเที ย บเท า คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกโดย
สภาวิชาชีพ จึงสามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมได หากมีเงื่อนไขเปนไปตามเกณฑการประเมิน
4. กรณีนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 สามารถแตงตั้งอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ทําหนาที่เป น
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ดังนั้น นักวิจัยสามารถ
ดําเนินการขออนุมัติแตงตั้งเปนอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะได
แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 7.6 ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปน
บุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไมตองพิจารณาด าน
คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
ต องเป น บุ คลากรประจํ า ในสถาบั น เทา นั้น สว นผูเชี่ย วชาญเฉพาะที่จ ะเป น อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธรวม อาจเปนบุคคลากรประจําในสถาบัน หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้น เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด ในกรณีหลักสูตร
ปริญญาเอกไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน
ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่เปดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแทนเปนกรณีๆ ไป โดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และตองแจงสํานักงานปลัดกระทรวง อว. ใหรับทราบ
การแตงตั้งนั้นดวย
5. จะเริ่มนับวาเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ เมื่อ
โครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของนักศึกษาไดรับการอนุมัติ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 9
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 7
เกณฑการประเมิน

ตรี

7. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ

-

โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง
1. อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
และ
2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมินกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ดังนั้น การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัย) มาเปน
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธอาจไมสอดคลองตามเกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 8
เกณฑการประเมิน

ตรี

8. การตีพิมพ
เผยแพรผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา

-

โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง
(เฉพาะแผน ก เทานั้น)
วารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการที่มี
ตองเปนรายงานสืบเนื่องฉบับ กรรมการภายนอกมารวม
เต็มในการประชุมทางวิชาการ กลั่นกรอง (peer review) ซึ่งอยู
(proceedings) หรือวารสาร ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
หรือสิ่งพิมพวิชาการซึ่งอยูใน อิเล็กทรอนิกส
รูปแบบเอกสารหรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
วิทยานิพนธซึ่งเกี่ยวของกับสิ่งประดิษฐ การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทน
การตี พิ ม พ ใ นวารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ ท างวิ ช าการได โดยพิ จ ารณาจากป ที่ ไ ด รั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ
อนุสิทธิบัตร ไมใชปที่ขอจด

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 10
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 9
เกณฑการประเมิน

ตรี

โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

9. ภาระงาน
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา

-

วิทยานิพนธ
อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา
5 คน
การคนควาอิสระ
อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา
15 คน
หากเปนที่ปรึกษาทั้ง 2
ประเภทใหเทียบสัดสวน
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1
คนเทียบเทากับนักศึกษาที่
คนควาอิสระ 3 คน

เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง
วิทยานิพนธ
อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา 5
คน

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ
10.1 ระบุไววา “อาจารยประจํา 1 คนใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท
และปริ ญ ญาเอกได ไม เ กิ น 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยป ระจําที่มีศักยภาพพรอมที่จ ะดู แ ล
นักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 คน”
ในทางกฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนผูมีอํานาจสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น หาก
สถาบันอุดมศึกษาเห็นวาอาจารย มีศักยภาพพรอมที่จ ะดูแลนักศึ กษาได มากกวา 5 คน ใหเสนอ
สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบเปนรายไป แตทั้งนี้ อาจารยประจํา 1 คน จะดูแล
นักศึกษาในฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดไมเกิน 10 คน และการขยายจํานวนนักศึกษาในกรณี
นี้ใชไดเฉพาะกรณีวิทยานิพนธเทานั้น ไมนับรวมการคนควาอิสระ
2. นับภาระงานตามเกณฑเฉพาะอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระหลัก (Major
Advisor) เทานั้น โดยนับนักศึกษาทั้งหมดที่อยูในความดูแลรายภาคการศึ กษา และลงทะเบี ย น
รายวิชาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพเทานั้น ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาสอบ
วิทยานิพนธแลวเสร็จ สามารถตัดชื่อนักศึกษารายนั้นออก และรับนักศึกษารายใหมเขามาอยูใน
ความดูแลได โดยไมตองรอใหนักศึกษารายนั้นไดรับการอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา
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เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 10
เกณฑการประเมิน

ตรี

10. อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ

-

โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง
อยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ปโดยนับรวมปที่ประเมิน

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
ผลงานวิจยั นับรวมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 11
เกณฑการประเมิน
11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด

ตรี

โท/ประกาศนียบัตร
เอก/ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
บัณฑิตชั้นสูง
ตองไมเกิน 5 ป (จะตอง ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ให
ปรับปรุงใหเสร็จและ
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให
อนุมัติ/ใหความเห็นชอบ หลักสูตรใชงานในปที่ 6)
โดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อใหหลักสูตร
ใชงานในปที่ 6)

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. สําหรับหลักสูตร 5 ปประกาศใชในปที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปที่ 8
2. การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑการประเมินนี้ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับมาก
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ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
เกณฑการประเมิน
ตรี
โท

เอก

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต/บัณฑิต
ชั้นสูง








จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร



คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร



คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร



คุณสมบัติของอาจารยผูสอน


คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ


6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
(ถามี)


7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ


8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา


9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา




10.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด
รวม
5 ขอ 10 ขอ 10 ขอ
5 ขอ
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวา
หลักสูตรไมไดมาตรฐาน
1.
2.
3.
4.
5.

เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 1
เกณฑการประเมิน
1. จํานวนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คุณลักษณะหลักสูตร

ประเภทวิชาการ
ประเภทวิชาชีพ
- ไมนอยกวา 5 คน และ
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
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คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการบริหารและ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน ตั้ ง แต ก ารวางแผน การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึ กษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิ ดชอบหลั กสูตรเกิน กวา 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได ยกเวนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่ง
หลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดเกิน 2 คน
2. หากเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ใชเกณฑมาตรฐาน พ.ศ. 2558 สามารถเปนอาจารยประจํา
หลั ก สู ต รอื่ น ที่ ใ ช เ กณฑ ฯ 58 ได แต เ ป น อาจารย ผู รั บ ผิด ชอบหลั ก สู ต รอื่ น ที่ใ ช เ กณฑ ฯ 58 หรื อ
อาจารย ป ระจํ า หลั กสู ตรอื่ น ที่ใช เ กณฑฯ 48 ไม ได ในทางกลั บ กั น อาจารยป ระจําหลักสูต รที่ ใ ช
เกณฑฯ 48 สามารถไปเปนอาจารยประจําหลักสูตรอื่นที่ใชเกณฑฯ 58 ได แตเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรที่ใชเกณฑฯ 48 หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ใชเกณฑฯ 58 ไมได ทั้งนี้ เวนหลักสูตร
พหุวิทยาการ ที่ตรงหรือสัมพันธกันในระดับเดียวกันไดอีก 1 หลักสูตรเทานั้น
3. หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอาความรูหลายศาสตรหรือ
หลายอนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพื่อประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระทั่งผูเรียน
สามารถพัฒนาความรู องคความรูเปนศาสตรใหมขึ้นหรือเกิดอนุศาสตรใหมขึ้น โดยการจะกําหนดวา
หลักสูตรใดเปนหลักสูตรพหุวิทยาการ ตองผานการรับทราบจาก สํานักงานปลัดกระทรวง อว. ไมใช
กําหนดเองโดยหลักสูตร
ตั วอย า งหลั กสู ต รที่ เ ป น พหุ วิทยาการ เชน วิศวกรรมชีว การแพทย (วิศวกรรมศาสตร+ แพทย
ศาสตร ) ภู มิ ศ าสตร ส ารสนเทศ (ภู มิ ศ าสตร + เทคโนโลยี ส ารสนเทศ) วิ ศ วกรรมนาโน
(วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร-เคมี)
นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญ ญา
พ.ศ. 2549 ขอ 4.4 ไดกําหนดลักษณะหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ เปนการนําวิทยาศาสตรประยุกต
ไปใช พั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเฉพาะ เพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น งานในด า น
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา เคหการ และการดูแลสุขภาพ เพื่อสรางความ
ชํานาญเฉพาะทาง
ตัวอยางหลักสูตรที่เปนพหุวิทยาการ เชน กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร เชน เทคโนโลยี
การผลิ ตพื ช เทคโนโลยี การผลิ ตสั ต ว วนผลิตภัณฑ หรือกลุมวิช าเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม เชน เทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ตัวอยางหลักสูตรที่ไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา การวัดผล
การศึกษา การวิจัยการศึกษา (ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)
4. กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุมวิชาชีพกําหนดใหตองมีอาจารยผูรับผิดชอบหลั กสูตร
จํานวนไมนอยกวา 3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนง
วิชา/กลุมวิชาที่เปดสอน ทั้งนี้ แขนงวิชา/กลุมวิชาพิจารณาในสวนของวิชาเอกเลือกที่กําหนดให
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5.

6.

7.

8.

เลือกเรียนตั้งแต 30 หนวยกิตขึ้นไป อาทิ หลักสูตรของคณะเกษตรศาสตรมี 7 แขนงวิชา ควรจะมี
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดไมนอยกวา 21 คน เปนตน
อาจารยที่จะทําหนาที่เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได จะตองมีสัญญาจางใหเปนอาจารยประจํา
เต็มเวลา มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ทั้งนี้ หากหมดสัญญา
จาง คณะจะตองขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ. 08) มายังมหาวิทยาลัย และยินยอมให
หมดสัญญาจางไดไมเกิน 3 เดือน
การนับจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร คําวา
“ตลอดระยะเวลา” คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่
11/2558 เมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยูปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความคําวา “ตองมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมไดใหหลักการวา
การลาศึกษาตอ/ลาออกของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิด ชอบ
หลักสูตรคนใหมมาทดแทน หากไดมีการสรรหาอาจารยใหมมาทดแทน แตกระบวนการแตงตั้งให
เป น อาจารย ผู รั บ ผิ ดชอบหลั กสูตรยังไมถึงขั้น ตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยูในขั้น ตอนของ
กระบวนการในระดับคณะแลว จึงถือไดวามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการใหมีอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
การลาศึกษาตอของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีหลักการดังนี้
1) การลาศึกษาตอเต็มเวลา ไมสามารถเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได
2) การลาศึกษาตอบางเวลาหรือภาคฤดูร อน ที่ไมกระทบกับเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถทํ า
หนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได (มติคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานฯ ครั้งที่ 1/60 เมื่อ
วันที่ 9 มกราคม 2560)
ในกรณีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาตอระหวางการจัดการศึกษา หลักสูตรควรมี
การวางแผนลวงหนาในการเตรียมทดแทนอาจารยประจําหลักสูตร ดังนั้น ในการพิจารณาวาผาน
องคประกอบที่ 1 หรือไมนั้น จะพิจารณาวาหลักสูตรมิไดเพิกเฉย และไดดําเนินการผานคณะไปยัง
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ แจ ง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง อว. รั บ ทราบ (แบบฟอร ม สมอ. 08) ใน
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทานใหมปฏิบัติ
หนาที่แทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเดิมที่ขอลาศึกษา
ในกรณีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรขอลาเพิ่มพูนความรู เปนระยะเวลาตั้งแต 6-12 เดือน
อาจสงผลใหอาจารยทานนั้นไมสามารถดูแลบริหารจัดการหลักสูตรได จึงควรดําเนินการแตงตั้ง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทานใหม ใหรับหนาที่แทนในชวงที่ทานเดิมไมอยู และควรทําเรื่องแจง
ใหสํานักงานปลัดกระทรวง อว. รับทราบ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ทั้งนี้ เพื่อความตอเนื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตหลักสูตร
สามารถเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได ถามีเหตุผลหรือความจําเปนเพื่อประโยชนตอ
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 15
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

9. ครูคลินิกมีคุณวุฒิปริญญาตรี หากเปนอาจารยผูสอนนักศึกษาปริญญาตรีกอนเกณฑประกาศใช
เทานั้นสามารถอนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได
เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 2
เกณฑการประเมิน
2. คุณสมบัติอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

คุณลักษณะหลักสูตร

ประเภทวิชาการ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง

ประเภทวิชาชีพ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
2 ใน 5 คน ตองมีประสบการณในดาน
การปฏิบัติการ

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. การพิ จ ารณาว า คุ ณวุ ฒิ ต รงหรื อ สั มพั น ธ กั บ สาขาของหลัก สู ตรนั้ น หรื อ ไม ให พิ จ ารณาการแบ ง
สาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO
2. กรณีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทํางานวิจัยดวย
เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 3
เกณฑการประเมิน
3. คุณสมบัติอาจารย
ประจําหลักสูตร

คุณลักษณะหลักสูตร

ประเภทวิชาการ
ประเภทวิชาชีพ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
- ไมจํากัดจํานวนและประจําไดมากกวาหนึ่งหลักสูตร

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. อาจารย ประจํา หลัก สูตร หมายถึง อาจารยประจําที่ มีคุณวุ ฒิตรงหรื อสัมพั นธ กับสาขาวิช าของ
หลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรที่อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 16
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2. กรณีที่หลักสูตรเปนพหุวิทยาการจําเปนหรือไมที่ตองมีอาจารยที่เปนอาจารยประจําหลักสูตรจาก
สาขาวิชาอื่น นอกคณะ หรือจะเปนสาขาอื่นในคณะเดียวกัน หลักสูตรพหุวิทยาการเปนหลักสูตร
ที่นําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพื่อประโยชนใน
การวิ เ คราะห วิ จั ย จนกระทั่ ง ผู เ รี ย นสามารถพั ฒ นาองค ค วามรู ที่ เ ป น ศาสตร ใ หม ขึ้ น หรื อ เกิ ด
อนุ ศ าสตร ใ หม ข้ึ น ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รควรทํ า ให มั่ น ใจว า มี อ าจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมและเพียงพอตอการจัดการศึกษาตามสาระวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร หากอาจารยจาก
สาขาวิชาอื่นจะทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (หรือรวม) หลักสูตรตองแตงตั้ง
อาจารย ท า นนั้ น เป น อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ทั้ ง นี้ ต อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาที่ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรพหุวิทยาการนั้น (เกณฑ 58)
เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 4
เกณฑการประเมิน
4. คุณสมบัติอาจารย
ผูสอน

คุณลักษณะหลักสูตร

ประเภทวิชาการ
ประเภทวิชาชีพ
• อาจารยประจํา
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน
- หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑนี้ประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได
• อาจารยพิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณ
ทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยในสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
2. อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนที่ไมใชอาจารยประจํา
3. การจัดหาอาจารยพิเศษมาชวยสอนในรายวิชาตางๆ ของแตละหลักสูตร โดยมีอาจารยประจํา
ของมหาวิ ท ยาลั ย เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในรายวิ ช านั้ น ๆ เป น ไปตามเจตนารมณ ข องประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในขอ 10.1.3
และประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบั ณฑิต ศึ กษา พ.ศ.
2558 ขอ 10.3.5 และ 10.4.5 ประเด็นอาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของ
รายวิ ช า โดยมี อ าจารย ป ระจํ า เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช านั้ น ๆ ทั้ ง นี้ หากรายวิ ช าใดมี ค วาม
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 17
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จํ า เป น ต องใช ความเชี่ย วชาญของบุคลากรภายนอกมากกวารอยละ 50 สถาบัน อุดมศึกษา
สามารถดําเนินการได แตตองมีอาจารยประจํารวมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและ
พั ฒ นานั กศึ กษาตลอดการจั ดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ดว ย โดยตองไดรับ ความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา (บันทึกขอความที่ อว 0224/ว 653 ลงวันที่ 8 ตุลาคม
2562)
เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 10
เกณฑการประเมิน
10. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด

คุณลักษณะหลักสูตร

ประเภทวิชาการ
ประเภทวิชาชีพ
- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑการประเมินนี้ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับมาก
หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก
เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 1
เกณฑการประเมิน
1. จํานวนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

คุณลักษณะหลักสูตร

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
- ไมนอยกวา 3 คน และ
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการบริหารและ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน ตั้ ง แต ก ารวางแผน การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัด การศึ กษา โดยจะเปนอาจารยผู รับผิ ดชอบหลั กสู ตรเกินกว า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได ยกเวนพหุวิทยาการหรือสหวิทยากรใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่ง
หลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดเกิน 2 คน
2. หากเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ใชเกณฑมาตรฐาน พ.ศ. 2558 สามารถเปนอาจารยประจํา
หลั ก สู ต รอื่ น ที่ ใ ช เ กณฑ ฯ 58 ได แต เ ป น อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รอื่ น ที่ ใช เ กณฑ ฯ 58 หรื อ
อาจารย ป ระจํ า หลั กสู ตรอื่ น ที่ ใช เ กณฑ ฯ 48 ไม ได ในทางกลั บ กั น อาจารยป ระจําหลั กสูต รที่ ใ ช
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 18
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เกณฑฯ 48 สามารถไปเปนอาจารยประจําหลักสูตรอื่นที่ใชเกณฑฯ 58 ได แตเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรที่ใชเกณฑฯ 48 หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ใชเกณฑฯ 58 ไมได ทั้งนี้ เวนหลักสูตร
ระดับ โท-เอก สาขาวิชาเดียวกัน และหลักสูตรพหุวิทยาการ ที่ตรงหรือสัมพันธกันในระดับเดียวกัน
ไดอีก 1 หลักสูตรเทานั้น
3. หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอาความรูหลายศาสตรหรือ
หลายอนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพื่อประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระทั่งผูเรียน
สามารถพัฒนาความรู องคความรูเปนศาสตรใหมขึ้นหรือเกิดอนุศาสตรใหมขึ้น โดยการจะกําหนดวา
หลักสูตรใดเปนหลักสูตรพหุวิทยาการ ตองผานการรับทราบจากสํานักงานปลัดกระทรวง อว. ไมใช
กําหนดเองโดยหลักสูตร
ตั วอย า งหลั กสู ต รที่ เ ป น พหุ วิทยาการ เชน วิศวกรรมชีว การแพทย (วิศวกรรมศาสตร+ แพทย
ศาสตร ) ภู มิ ศ าสตร ส ารสนเทศ (ภู มิ ศ าสตร + เทคโนโลยี ส ารสนเทศ) วิ ศ วกรรมนาโน
(วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร-เคมี)
นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่องหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริ ญ ญา
พ.ศ. 2549 ขอ 4.4 ไดกําหนดลักษณะหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ เปนการนําวิทยาศาสตรประยุกต
ไปใช พั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเฉพาะ เพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น งานในด า น
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา เคหการ และการดูแลสุขภาพ เพื่อสรางความ
ชํานาญเฉพาะทาง
ตัวอยางหลักสูตรที่เปนพหุวิทยาการ เชน กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร เชน เทคโนโลยี
การผลิ ตพื ช เทคโนโลยี การผลิ ตสั ต ว วนผลิตภัณฑ หรือกลุมวิช าเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม เชน เทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ตัวอยางหลักสูตรที่ไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา การวัดผล
การศึกษา การวิจัยการศึกษา (ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)
4. อาจารยที่จะทําหนาที่เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได จะตองมีสัญญาจางใหเปนอาจารยประจํา
เต็มเวลา มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ทั้งนี้ หากหมดสัญญาจาง
คณะจะตองขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ. 08) มายังมหาวิทยาลัย และยินยอมใหหมด
สัญญาจางไดไมเกิน 3 เดือน
5. การนับจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร คําวา
“ตลอดระยะเวลา” คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ งที่
11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยูปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความคําวา “ตองมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมไดใหหลักการวา
การลาศึกษาตอ/ลาออกของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิ ด ชอบ
หลักสูตรคนใหมมาทดแทน หากไดมีการสรรหาอาจารยใหมมาทดแทน แตกระบวนการแตงตั้งให
เป น อาจารย ผู รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรยังไมถึงขั้น ตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยูในขั้น ตอนของ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 19
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กระบวนการในระดับคณะแลว จึงถือไดวามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการใหมีอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
6. ในกรณีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาตอระหวางการจัดการศึกษา หลักสูตรควรมีการ
วางแผนลวงหนาในการเตรียมทดแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้น ในการพิจารณาวาผาน
องคประกอบที่ 1 หรือไมนั้น จะพิจารณาวาผูรับผิดชอบหลักสูตรมิไดเพิกเฉย และไดดําเนินการผาน
คณะไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อแจงสํานักงานปลัดกระทรวง อว. รับทราบ (แบบฟอรม สมอ. 08) ใน
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทานใหมปฏิบัติ
หนาที่แทนอาจารยประจําหลักสูตรเดิมที่ขอลาศึกษา
7. ในกรณีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรขอลาเพิ่มพูนความรู เปนระยะเวลาตั้งแต 6-12 เดือน สงผล
ให อาจารย ทา นนั้ น ไม ส ามารถดู แลบริห ารจัดการหลักสูตรได จึงควรดําเนิน การแตงตั้งอาจารย
ผู รั บ ผิ ดชอบหลั กสูตรท า นใหม ให รับ หนาที่แทนในชว งที่ทานเดิมไมอยู และควรทําเรื่องแจงให
สํานักงานปลัดกระทรวง อว. รับทราบ
8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ทั้งนี้ เพื่อความตอเนื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตหลักสูตร
สามารถเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได ถามีเหตุผลหรือความจําเปนเพื่อประโยชนตอ
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 2
เกณฑการประเมิน
2. คุณสมบัติอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

คุณลักษณะหลักสูตร

ปริญญาโท
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
ตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3
รายการในรอบ 5 ปยอนหลังโดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

ปริญญาเอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
ตําแหนงศาสตราจารยขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3
รายการในรอบ 5 ปยอนหลังโดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. การพิ จ ารณาว า คุ ณวุ ฒิ ต รงหรื อ สั มพั น ธ กั บ สาขาของหลัก สู ตรนั้ น หรื อ ไม ให พิ จ ารณาการแบ ง
สาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO
2. กรณีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทํางานวิจัยดวย
3. ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง “ผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ” ดังนั้น ผลงานวิจัยที่
เปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณจึงตองมีการเผยแพรดวย
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 20
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 3
เกณฑการประเมิน
3. คุณสมบัติอาจารย
ประจําหลักสูตร

คุณลักษณะหลักสูตร

ปริญญาโท
- คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

ปริญญาเอก
- คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเทาที่มีตําแหนง
รองศาสตราจารยขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย
อยางนอย 1 รายการตองเปน
ผลงานวิจัย

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. อาจารย ป ระจํ า หลั กสู ตร หมายถึ ง อาจารยป ระจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพัน ธกับ สาขาวิช าของ
หลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรที่อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร
2. ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง “ผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ” ดังนั้น ผลงานวิจัยที่
เปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณจึงตองมีการเผยแพรดวย
3. กรณีอาจารยที่จบใหม ยังไมมีผลงานทางวิชาการหลังปริญญา ไมสามารถถูกแตงตั้งเปนอาจารย
ประจํ า หลั กสู ตรปริ ญ ญาโท แต ส ามารถเปน อาจารยผูส อนหลักสูตรปริญ ญาโทได ทั้งนี้ คณะ/
ภาควิชา ควรสงเสริมพัฒนาอาจารยใหทํางานวิจัยอยางเต็มที่และเรงสรางผลงานทางวิชาการ เพื่อให
มีประสบการณสูงขึ้นและสามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดตอไป
4. กรณีที่หลักสูตรเปนพหุวิทยาการจําเปนหรือไมที่ตองมีอาจารยที่เปนอาจารยประจําหลักสูตรจาก
สาขาวิชาอื่น นอกคณะ หรือจะเปนสาขาอื่นในคณะเดียวกัน หลักสูตรพหุวิทยาการเปนหลักสูตรที่
นําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพื่อประโยชนในการ
วิเคราะห วิจัย จนกระทั่งผูเรียนสามารถพัฒนาองคความรูที่เปนศาสตรใหมขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร
ใหมขึ้น ดังนั้น หลักสูตรควรทําใหมั่นใจวามีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เพียงพอตอการจัดการศึกษาตามสาระวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร หากอาจารยจากสาขาวิชาอื่นจะทํา
หนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (หรือรวม) หลักสูตรตองแตงตั้งอาจารยทานนั้นเปน
อาจารยประจําหลักสู ตร ทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิ ในสาขาที่ ตรงหรือสัมพันธ กับสาขาวิชาของหลั กสู ต ร
พหุวิทยาการนั้น (เกณฑ 58)
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เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 4
เกณฑการประเมิน
4. คุณสมบัติอาจารย
ผูสอน

คุณลักษณะหลักสูตร

ปริญญาโท
• อาจารยประจํา
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปยอนหลัง
• อาจารยพิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ
กับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการ
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป
ยอนหลัง
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50
ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น

ปริญญาเอก
• อาจารยประจํา
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชา
ที่สอน
- ตองมีประสบการณดานการสอนและ
มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
• อาจารยพิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเทา
- มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ
กับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการ
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป
ยอนหลัง
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50
ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยในสถาบัน อุดมศึ กษาที่ เปดสอนหลั กสูตรนั้น ที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิ จ ของ
การอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
2. อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนที่ไมใชอาจารยประจํา
3. หลักสูตรปริญญาโท กําหนดใหอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเปนอาจารยผูสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาโทได แมจะยังไมมีผลงานวิจัยหลังจากสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ป
นับจากวันที่เริ่มสอนจะตองมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก และ
เปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได
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4. กรณีอาจารยพิเศษ หากไมมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการใน 5 ปยอนหลัง ไมสามารถ
เปนอาจารยผูสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได
5. การจัดหาอาจารยพิเศษมาชวยสอนในรายวิชาตางๆ ของแตละหลักสูตร โดยมีอาจารยประจําของ
มหาวิ ท ยาลั ย เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในรายวิ ช านั้ น ๆ เป น ไปตามเจตนารมณ ข องประกาศ
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
อาจารย ป ระจํ า เป น ผู รั บ ผิ ดชอบรายวิช านั้ น ๆ ทั้งนี้ หากรายวิช าใดมี ความจํา เป น ต อ งใช ค วาม
เชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกวารอยละ 50 สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการได แตตอง
มีอาจารยประจํารวมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัด การ
เรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ ดวย โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา (บันทึก
ขอความที่ อว 0224/ว 653 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562)
เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 5
เกณฑการ
ประเมิน
5. คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก
และอาจารยที่
ปรึกษาการคนควา
อิสระ

คุณลักษณะหลักสูตร

ปริญญาโท
- เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา และดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

ปริญญาเอก
- เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา และดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. การพิจารณากรณีอาจารยเกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้
1) หลักสูตรสามารถจางอาจารยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงาน หรือ
ลาออกจากราชการ กลับเขามาทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได โดยใชระบบการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจางที่ใหคาตอบแทนเปนรายเดือนและมี การกําหนดภาระงานไว อยาง
ชั ด เจน อาจารย ดัง กล า วสามารถปฏิบั ติห นา ที่ เป น อาจารย ป ระจํา หลั กสู ตร อาจารยที่ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอน
ได
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2) “อาจารยเกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดตอไปจน
นักศึกษาสําเร็จการศึกษา หากนักศึกษาไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระกอนการ
เกษียณอายุ
2. อาจารยประจําที่ สําเร็ จการศึกษาวุ ฒิบัตร ตองไดรับการเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกโดยสภา
วิชาชีพ จึงสามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมได หากมีเงื่อนไขเปนไปตามเกณฑการประเมิน
3. กรณีนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
บั ณฑิ ตศึ กษา (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2557 สามารถแตงตั้งอาจารยผูเชี่ย วชาญเฉพาะ ทําหนาที่เปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ดังนั้นนักวิจัยสามารถ
ดําเนินการขออนุมัติแตงตั้งเปนอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะได
แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 7.6 ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปน
บุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไมตองพิจารณาดาน
คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตอง
เปนบุคลากรประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ร ว ม อาจเป น บุ ค คลากรประจํ า ในสถาบั น หรื อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถาบั น ที่ มี ค วามรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้น เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด ในกรณีหลักสูตร
ปริญญาเอกไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่
ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่เปดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแทนเปนกรณีๆ ไป โดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และตองแจงสํานักงานปลัดกระทรวง อว. ใหรับทราบ
การแตงตั้งนั้นดวย
4. จะเริ่มนับวาเปนอาจารยที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธหลักและอาจารย ที่ปรึ กษาการคน ควาอิสระ เมื่ อ
โครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของนักศึกษาไดรับการอนุมัติ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 24
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 6
เกณฑการประเมิน
6. คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถามี)

คุณลักษณะหลักสูตร

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
• อาจารยประจํา
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาและ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1
รายการตองเปนผลงานวิจัย
• ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
• ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา - คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ เทียบเทา
เผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ - มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ
กับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควา
ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่ง
อิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง
ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณ
หรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5
ตามที่กําหนดจะตองมีความรู ความ
เรื่อง
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณ
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
ตามที่กําหนดจะตองมีความรู ความ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดย เชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่
ผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและ ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
แจง กกอ. ทราบ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดย
ผานความเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจง กกอ. ทราบ

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ของหลักสูตรปริญญาโท หาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมีผลงานวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ 5 เรื่อง ก็สามารถ
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมของหลักสูตรปริญญาโทได
3. กรณีอาจารยเกษียณอายุ แตไมไดกลับเขามาทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลา โดยใชระบบ
การจางพนักงานมหาวิทยาลัย นับเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก หากแมมีผลงานวิจัยครบจํานวน
ขางตน แตไมมีผลงานวิจัยใน 5 ปสุดทาย ก็ไมสามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมได
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 25
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เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 7
เกณฑการประเมิน
7. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ

คุณลักษณะหลักสูตร

ปริญญาโท
• อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร
และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอย
กวา 3 คน ประธานผูสอบวิทยานิพนธ
ตองไมเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
หรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
• อาจารยประจําหลักสูตร
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาและ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
• ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ
กับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณ
ตามที่กําหนดจะตองมีความรู ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดย
ผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจง กกอ. ทราบ

ปริญญาเอก
• อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
ประกอบดวย อาจารยประจํา
หลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไมนอยกวา 5 คน ประธาน
ผูสอบวิทยานิพนธตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
• อาจารยประจําหลักสูตร
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือ
เทียบเทาและดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
• ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5
เรื่อง
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณ
ตามที่กําหนดจะตองมีความรู ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดย
ผานความเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจง กกอ. ทราบ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 26
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คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. อาจารยผูสอบวิทยานิพนธประกอบดวย “อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก”
ดังนั้น อาจารยประจําภายในมหาวิทยาลัยที่จะเปนอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองถูกแตงตั้งเปน
อาจารยประจําหลักสูตรนั้น
2. อาจารยที่จบวุฒิบัตร สามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธได หากสภาวิชาชีพใหการรับรอง
การเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอก
3. นักวิจัยที่อยูในสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยจะสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธไดตองถูกแตงตั้งเปนอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ทําหนาที่เปนอาจารยผูสอน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
4. ในกรณีที่เนื้อหาของ IS/Thesis เปนสหวิทยาการ เชน สื่อสารมวลชน การตลาด บริหาร สามารถให
อาจารยจากตางคณะมาเปนอาจารยประจําหลักสูตร และเปนอาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือ IS ได
หากมีคุณสมบัติเปนอาจารยประจําหลักสูตรนั้น
5. อาจารยที่เกษียณอายุไปแลว 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
สั ญญาจ า ง ถื อว า เป น บุ คลากรภายนอกสถาบัน สามารถเปน ผูทรงคุณวุฒิภ ายนอกในการสอบ
วิทยานิพนธได หากมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามเกณฑ
7. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ถามีคุณวุฒิปริญญาโท และมีตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารยหรือ
ศาสตราจารย สามารถขอเสนอแตงตั้งเปน ผูทรงคุณวุฒิภ ายนอกได โดยจะตองมีความรูความ
เชี่ ย วชาญและประสบการณ สูงเป นที่ย อมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพัน ธกับ หัว ขอวิทยานิพนธห รือการ
คนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและแจง กกอ. ทราบ
เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 8
เกณฑการประเมิน

ปริญญาโท

คุณลักษณะหลักสูตร

8. การตีพิมพเผยแพร แผน ก1
ผลงานของผูสําเร็จ
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
การศึกษา
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศ กกอ.

ปริญญาเอก

แบบ 1
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. อยาง
นอย 2 เรื่อง

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 27
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เกณฑการประเมิน

ปริญญาโท

คุณลักษณะหลักสูตร

แผน ก2
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. หรือนําเสนอตอที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอ
ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมทางวิชาการ (Proceeding)
แผน ข
- รายงานการคนควาหรือสวนหนึ่งของ
การคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได

ปริญญาเอก

แบบ 2
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ.

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. กรณีการยื่นเอกสารขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรถือวายังไมเกิดองคความรูใหม รวมทั้ง
กรณีสิ่งพิมพทางวิชาการ เชน หนังสือทั่วไป (book) หนังสือรวมเรื่องเฉพาะ (monograph) รวม
บทความปริทัศนประจําป (annual reviews) ไมไดเปนการแสดงองคความรูใหม จึงไมสามารถใช
แทนการตีพิมพเผยแพรผลงานระดับปริญญาเอกตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 (มติคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานฯ ครั้งที่ 12/59 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559)
2. รายงานการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโท แผน ข ที่สํานักหอสมุดนําขึ้นเผยแพร online
เขาเกณฑการตีพิมพเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได
เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 9
เกณฑการประเมิน
9. ภาระงานอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

คุณลักษณะหลักสูตร

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
• วิทยานิพนธ
- อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 5 คน
- หากอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการ หรือปริญญาโทและ
มีตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป 1 คนตอนักศึกษา 10 คน
• การคนควาอิสระ
- อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 15 คน
- หากเปนที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน
เทียบเทากับนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน
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คําอธิบายเกณฑการประเมิน
นับภาระงานตามเกณฑเฉพาะอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระหลัก (Major
Advisor) เทานั้น โดยนับนักศึกษาทั้ งหมดที่อยูในความดู แลรายภาคการศึกษา และลงทะเบี ย น
รายวิชาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพเทานั้น ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาสอบ
วิทยานิพนธแลวเสร็จ สามารถตัดชื่อนักศึกษารายนั้นออก และรับนักศึกษารายใหมเขามาอยูใน
ความดูแลได โดยไมตองรอใหนักศึกษารายนั้นไดรับการอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา
เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 10
เกณฑการประเมิน
10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด

คุณลักษณะหลักสูตร

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑการประเมินนี้ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับมาก
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 1
เกณฑการประเมิน
1. จํานวนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

คุณลักษณะหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
- ไมนอยกวา 5 คน และ
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการบริหารและ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน ตั้ ง แต ก ารวางแผน การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัด การศึ กษา โดยจะเปนอาจารยผู รับผิ ดชอบหลั กสู ตรเกินกว า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได ยกเวนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่ง
หลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดเกิน 2 คน
2. หากเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ใชเกณฑมาตรฐาน พ.ศ. 2558 สามารถเปนอาจารยประจํา
หลั ก สู ต รอื่ น ที่ ใ ช เ กณฑ ฯ 58 ได แต เ ป น อาจารย ผูรั บ ผิด ชอบหลั ก สู ต รอื่ น ที่ ใช เ กณฑ ฯ 58 หรื อ
อาจารย ป ระจํ า หลักสู ตรอื่ น ที่ ใชเ กณฑฯ 48 ไมได ในทางกลับ กัน อาจารยประจําหลักสูตรที่ใช
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3.

4.

5.
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เกณฑฯ 48 สามารถไปเปนอาจารยประจําหลักสูตรอื่นที่ใชเกณฑฯ 58 ได แตเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรที่ใชเกณฑฯ 48 หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ใชเกณฑฯ 58 ไมได ทั้งนี้ เวนหลักสูตร
ระดับ โท-เอก สาขาวิชาเดียวกัน และหลักสูตรพหุวิทยาการ ที่ตรงหรือสัมพันธกันในระดับเดียวกัน
ไดอีก 1 หลักสูตรเทานั้น
การนับจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร คําวา
“ตลอดระยะเวลา” คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ งที่
11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยูปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความคําวา “ตองมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมไดใหหลักการวา
การลาศึกษาตอ/ลาออกของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิ ด ชอบ
หลักสูตรคนใหมมาทดแทน หากไดมีการสรรหาอาจารยใหมมาทดแทน แตกระบวนการแตงตั้งให
เป น อาจารย ผู รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรยังไมถึงขั้น ตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยูในขั้น ตอนของ
กระบวนการในระดับคณะแลว จึงถือไดวามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการใหมีอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
อาจารยที่จะทําหนาที่เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได จะตองมีสัญญาจางใหเปนอาจารยประจํา
เต็มเวลา มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ทั้งนี้ หากหมดสัญญาจาง
คณะจะตองขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ. 08) มายังมหาวิทยาลัย และยินยอมใหหมด
สัญญาจางไดไมเกิน 3 เดือน
ในกรณีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาตอระหวางการจัดการศึกษา หลักสูตรควรมีการ
วางแผนลวงหนาในการเตรียมทดแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้น ในการพิจารณาวาผาน
องคประกอบที่ 1 หรือไมนั้น จะพิจารณาวาผูรับผิดชอบหลักสูตรมิไดเพิกเฉย และไดดําเนินการผาน
คณะไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อแจง สํานักงานปลัดกระทรวง อว. รับทราบ (แบบฟอรม สมอ. 08) ใน
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทานใหมปฏิบัติ
หนาที่แทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเดิมที่ขอลาศึกษา
ในกรณีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรขอลาเพิ่มพูนความรู เปนระยะเวลาตั้งแต 6-12 เดือน สงผลให
อาจารย ท า นนั้ น ไม ส ามารถดู แ ลบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รได จึ ง ควรดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง อาจารย
ผู รั บ ผิ ดชอบหลั กสูตรท า นใหม ให รับ หนาที่แทนในชว งที่ทานเดิมไมอยู และควรทําเรื่องแจงให
สํานักงานปลัดกระทรวง อว. รับทราบ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ทั้งนี้ เพื่อความตอเนื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตหลักสูตร
สามารถเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได ถามีเหตุผลหรือความจําเปนเพื่อประโยชนตอ
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
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เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 2
เกณฑการประเมิน
2. คุณสมบัติอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

คุณลักษณะหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ที่มี
ตําแหนงศาสตราจารยขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย
1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. การพิ จ ารณาว า คุ ณวุ ฒิ ต รงหรื อ สั มพั น ธ กั บ สาขาของหลัก สู ตรนั้ น หรื อ ไม ให พิ จ ารณาการแบ ง
สาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO
2. กรณีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทํางานวิจัยดวย
3. ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง “ผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ” ดังนั้น ผลงานวิจัยที่
เปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณจึงตองมีการเผยแพรดวย
เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 3
เกณฑการประเมิน
3. คุณสมบัติอาจารย
ประจําหลักสูตร

คุณลักษณะหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
- คุณวุฒิขั้นต่ําระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
ที่มีตําแหนงทางรองศาสตราจารยขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1
รายการตองเปนผลงานวิจัย

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. อาจารย ประจํา หลัก สูตร หมายถึง อาจารยประจําที่ มีคุณวุ ฒิตรงหรื อสัมพั นธ กับสาขาวิช าของ
หลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรที่อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร
2. ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง “ผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ” ดังนั้น ผลงานวิจัยที่
เปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณจึงตองมีการเผยแพรดวย
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เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 4
เกณฑการประเมิน
4. คุณสมบัติอาจารย
ผูสอน

คุณลักษณะหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
• อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
ตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปยอนหลัง
กรณีอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แตทั้งนี้ตองมี
คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับ
วิชาที่สอน ไมนอยกวา 4 ป ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดย
มีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
1. อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยในสถาบัน อุดมศึ กษาที่ เปดสอนหลั กสูตรนั้น ที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจ ของ
การอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
2. อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนที่ไมใชอาจารยประจํา
3. กรณีอาจารยพิเศษ หากไมมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการใน 5 ปยอนหลัง ไมสามารถ
เปนอาจารยผูสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได
4. การจัดหาอาจารยพิเศษมาชวยสอนในรายวิชาตางๆ ของแตละหลักสูตร โดยมีอาจารยประจําของ
มหาวิ ท ยาลั ย เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในรายวิ ช านั้ น ๆ เป น ไปตามเจตนารมณ ข องประกาศ
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
อาจารย ป ระจํ า เป น ผู รั บ ผิ ดชอบรายวิช านั้ น ๆ ทั้งนี้ หากรายวิช าใดมี ความจํา เป น ต อ งใช ค วาม
เชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกวารอยละ 50 สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการได แตตอง
มีอาจารยประจํารวมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัด การ
เรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ ดวย โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา (บันทึก
ขอความที่ อว 0224/ว 653 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562)
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เกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1 ขอ 10
เกณฑการประเมิน
10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด

คุณลักษณะหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป

คําอธิบายเกณฑการประเมิน
การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑการประเมินนี้ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับมาก
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ตัวบงชี้ที่ 2 อัตราการรับเขาศึกษาตามแผนการศึกษา
คําอธิบายตัวบงชี้
จํ านวนรั บ เข า ศึ กษาตามแผนที่ กํา หนดในหลักสู ตร จะแสดงประสิทธิภ าพของกระบวนการรั บ
นักศึกษา และเปนขอมูลปอนกลับในการพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา วิเคราะหแนวโนมความตองการ
ของตลาด ซึ่งสงผลตอการบริหารจัดการหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การรายงานผลการดําเนินงาน
1. รอยละของจํานวนรับเขาศึกษาตามแผนการศึกษา
ภาคปกติ
ปการศึกษา
2559
จํานวนรับตามแผนที่กําหนดใน มคอ. 2
จํานวนที่รับเขาศึกษาจริง
รอยละของจํานวนรับเขาศึกษาตามแผนการศึกษา
ภาคพิเศษ

ปการศึกษา
จํานวนรับตามแผนที่กําหนดใน มคอ. 2
จํานวนที่รับเขาศึกษาจริง
รอยละของจํานวนรับเขาศึกษาตามแผนการศึกษา

2559

2560

2561

2562

2560

2561

2562

หมายเหตุ : 1. จํานวนที่รับเขาศึกษาจริง หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเขาศึกษาในหลักสูตร
2. ทุกหลักสูตรรายงานรอยละของจํานวนรับเขาศึกษาตามแผนการศึกษาที่ระบุใน มคอ. 2
2. ผลการวิเคราะหรอยละของจํานวนรับเขาศึกษาตามแผนการศึกษา
2.1 มีวิธีการ/กระบวนการรับเขาศึกษาอยางไร (การกําหนดจํานวนรับ การกําหนดคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของหลักสูตร การประชาสัมพันธ การกําหนดเกณฑที่
ใชในการคัดเลือก และการตัดสินใจรับเขาศึกษา)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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2.2 กรณี มี แ นวโน ม ลดลงหรื อ ไม ค งที่ : ป จ จั ย /สาเหตุ ที่ จํ า นวนรั บ เข า ศึ ก ษาไม เ ป น ไปตาม
แผนการศึกษาคืออะไร
กรณีมีแนวโนมเพิ่มขึ้น : ปจจัยแหงความสําเร็จที่สงผลใหจํานวนรับเขาศึกษาเปนไปตาม
แผนการศึกษาคืออะไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2.3 มีวิธีการอยางไรที่จะพัฒนากระบวนการรับเขาศึกษาเพื่อใหไดนักศึกษาเปนไปตามจํานวนที่
กําหนดและตรงตามความตองการของหลักสูตร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ตัวบงชี้ที่ 3 อัตราการคงอยูของนักศึกษา
คําอธิบายตัวบงชี้
หลักสูตรควรมีระบบในการพัฒนาความรูพื้นฐาน การเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา
การสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา เพื่อให
นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร และมีความสามารถในการเรียนระดับอุดมศึกษาไดอยางมี
ความสุข สงผลใหอัตราการลาออก หรือการพนสภาพนักศึกษานอยลง
การรายงานผลการดําเนินงาน
1. การคงอยูของนักศึกษา (หลักสูตร 1 ป)
ปการศึกษา จํานวนรับเขาศึกษา
จํานวนที่ลาออกและพนสภาพ
สาเหตุของการลาออก
จริงในแตละรุน (1) สะสมจนถึงสิ้นปการศึกษานั้นๆ (2) และการพนสภาพ (ระบุ
จํานวนตามสาเหตุ)
2562
2. การคงอยูของนักศึกษา (หลักสูตร 2 ป)
ภาคปกติ
ปการศึกษา จํานวนรับเขาศึกษา
จํานวนที่ลาออกและพนสภาพ
สาเหตุของการลาออก
จริงในแตละรุน (1) สะสมจนถึงสิ้นปการศึกษานั้นๆ และการพนสภาพ (ระบุ
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 รวม (2) จํานวนตามสาเหตุ)
2561
2562
ภาคพิเศษ
ปการศึกษา จํานวนรับเขาศึกษา
จริงในแตละรุน (1)
2561
2562

จํานวนที่ลาออกและพนสภาพ
สาเหตุของการลาออก
สะสมจนถึงสิ้นปการศึกษานั้นๆ และการพนสภาพ (ระบุ
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 รวม (2) จํานวนตามสาเหตุ)
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3. การคงอยูของนักศึกษา (หลักสูตร 3 ป)
ภาคปกติ
ปการศึกษา จํานวนรับเขา จํานวนที่ลาออกและพนสภาพสะสมจนถึงสิ้น สาเหตุของการลาออก และ
ศึกษาจริงใน
ปการศึกษานั้นๆ
การพนสภาพ
แตละรุน (1) ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 รวม (2) (ระบุจํานวนตามสาเหตุ)
2560
2561
2562
ภาคพิเศษ
ปการศึกษา จํานวนรับเขา จํานวนที่ลาออกและพนสภาพสะสมจนถึงสิ้น สาเหตุของการลาออก และ
ศึกษาจริงใน
ปการศึกษานั้นๆ
การพนสภาพ
แตละรุน (1) ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 รวม (2) (ระบุจํานวนตามสาเหตุ)
2560
2561
2562
4. การคงอยูของนักศึกษา (หลักสูตร 4 ป)
ภาคปกติ
ปการศึกษา จํานวน
จํานวนที่ลาออกและพนสภาพสะสมจนถึงสิ้นป
สาเหตุของการ
รับเขา
การศึกษานั้นๆ
ลาออก
ศึกษาจริง ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 รวม (2) และการพนสภาพ
ในแตละรุน
(ระบุจํานวนตาม
(1)
สาเหตุ)
2559
2560
2561
2562
ภาคพิเศษ
ปการศึกษา จํานวน
จํานวนที่ลาออกและพนสภาพสะสมจนถึงสิ้นป
สาเหตุของการ
รับเขา
การศึกษานั้นๆ
ลาออก
ศึกษาจริง ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 รวม (2) และการพนสภาพ
ในแตละรุน
(ระบุจํานวนตาม
(1)
สาเหตุ)
2559
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ปการศึกษา

2560
2561
2562

จํานวน
จํานวนที่ลาออกและพนสภาพสะสมจนถึงสิ้นป
สาเหตุของการ
รับเขา
การศึกษานั้นๆ
ลาออก
ศึกษาจริง ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 รวม (2) และการพนสภาพ
ในแตละรุน
(ระบุจํานวนตาม
(1)
สาเหตุ)

5. การคงอยูของนักศึกษา (หลักสูตร 5 ป)
ภาคปกติ
ปการศึกษา จํานวน
จํานวนที่ลาออกและพนสภาพสะสมจนถึงสิ้นป
รับเขา
การศึกษานั้นๆ
ศึกษาจริง ชั้นปที่ ชั้นปที่ ชั้นปที่ ชั้นปที่ ชั้นปที่ รวม
ในแตละรุน
1
2
3
4
5
(2)
(1)
2558
2559
2560
2561
2562
ภาคพิเศษ
ปการศึกษา จํานวน จํานวนที่ลาออกและพนสภาพสะสมจนถึงสิ้นปการศึกษา
รับเขา
นั้นๆ
ศึกษาจริง ชัน้ ปที่ ชั้นปที่ ชั้นปที่ ชั้นปที่ ชั้นปที่ รวม
ในแตละรุน
1
2
3
4
5
(2)
(1)
2558
2559
2560
2561
2562

สาเหตุของการ
ลาออก
และการพน
สภาพ (ระบุ
จํานวนตาม
สาเหตุ)

สาเหตุของการ
ลาออก
และการพน
สภาพ (ระบุ
จํานวนตาม
สาเหตุ)
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6. การคงอยูของนักศึกษา (หลักสูตร 6 ป)
ภาคปกติ
ปการศึกษา จํานวน จํานวนที่ลาออกและพนสภาพสะสมจนถึงสิ้นปการศึกษา
รับเขา
นั้นๆ
ศึกษาจริง ชั้นป ชั้นป ชั้นป ชั้นป ชั้นป ชั้นป รวม
ในแตละรุน ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 (2)
(1)
2557
2558
2559
2560
2561
2562
ภาคพิเศษ
ปการศึกษา จํานวน จํานวนที่ลาออกและพนสภาพสะสมจนถึงสิ้นปการศึกษา
รับเขา
นั้นๆ
ศึกษาจริง ชัน้ ป ชั้นป ชั้นป ชั้นป ชั้นป ชั้นป รวม
ในแตละรุน ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 (2)
(1)

สาเหตุของการ
ลาออก
และการพน
สภาพ (ระบุ
จํานวนตาม
สาเหตุ)

สาเหตุของการ
ลาออก
และการพน
สภาพ (ระบุ
จํานวนตาม
สาเหตุ)

2557
2558
2559
2560
2561
2562
หมายเหตุ : จํานวนที่รับเขาศึกษาจริง หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเขาศึกษาในหลักสูตร
7. อัตราการคงอยูของนักศึกษา
อัตราการคงอยู =
(1)-(2) x 100
(1)
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รอยละการคงอยูของ
นักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ ..

ปการศึกษา
2559

ปการศึกษา
2560

ปการศึกษา
2561

ปการศึกษา
2562

8. การวิเคราะหรอยละการคงอยูของนักศึกษา
8.1 กรณีมีแนวโนมลดลงหรือไมคงที่ : ปจจัย/สาเหตุที่รอยละการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนม
ลดลงหรือไมคงทีค่ ืออะไร
กรณีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง : ปจจัยแหงความสําเร็จที่สงผลใหรอยละการคงอยู
ของนักศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นคืออะไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8.2 มีวิธีการอยางไรที่จะชวยใหการคงอยูของนักศึกษาดีขึ้น อาทิ การพัฒนาความรูพื้นฐาน การ
เตรียมความพรอมทางการเรียน การสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวางระบบการดูแล
ใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ตัวบงชี้ที่ 4 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
คําอธิบายตัวบงชี้
การสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่กําหนดเปนการแสดงถึงคุณภาพของนักศึกษาที่รับเขา
ศึกษา และการจัดการศึกษา ใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามเปาหมายของการจัดการศึกษาและ
ตามเวลาที่หลักสูตรกําหนด ซึ่งการศึกษาวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานดังกลาว เพื่อการนําผลมาใชใน
การพัฒนาวิธีการรับเขาศึกษา การเตรียมความพรอม การวางระบบการใหคําปรึกษา และการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน
การรายงานผลการดําเนินงาน
ระดับปริญญาตรี
1. การสําเร็จการศึกษา (หลักสูตร 4 ป)
ปการศึกษา
จํานวน
จํานวนนักศึกษาที่คงอยูในแตละชั้นป
รับเขาศึกษา
จริงในแตละ
รุน (1)
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
2559
2560
2561
2562
2. การสําเร็จการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)
ปการศึกษา
จํานวน
จํานวนนักศึกษาที่คงอยูในแตละชั้นป
รับเขาศึกษา
จริงในแตละ
รุน (1)
ชั้นปที่ ชั้นปที่ ชั้นปที่ ชั้นปที่ ชั้นปที่
1
2
3
4
5
2558
2559
2560
2561
2562

จํานวนสําเร็จ
การศึกษา
ตามหลักสูตร
(2)

จํานวนสําเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตร (2)
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3. การสําเร็จการศึกษา (หลักสูตร 6 ป)
ป
จํานวน
จํานวนนักศึกษาที่คงอยูในแตละชั้นป
การศึกษา
รับเขา
ศึกษาจริง
ในแตละ
รุน
(1)
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ ชั้นปที่ ชั้นปที่ ชั้นปที่
2
3
4
5
2557
2558
2559
2560
2561
2562

ชั้นปที่
6

จํานวน
สําเร็จ
การศึกษา
ตาม
หลักสูตร
(2)

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. จํานวนที่รับเขาศึกษาจริง หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเขาศึกษาในหลักสูตร
2. กรณีหลักสูตรมีมากกวาหนึ่งแผนการศึกษา สามารถรายงานจํานวนสําเร็จการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาที่ระบุใน มคอ. 2
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7. อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
อัตราการสําเร็จการศึกษา =
(2) x 100
(1)
ปการศึกษา
รอยละการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
เปาหมาย (รอยละ)

2559

2560

2561

2562

8. การวิเคราะหรอยละการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
8.1 กรณีมีแนวโนมลดลงหรือไมคงที่ : ปจจัย/สาเหตุที่รอยละการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มีแนวโนมลดลงหรือไมคงที่คืออะไร
กรณีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง : ปจจัยแหงความสําเร็จที่สงผลใหรอยละการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคืออะไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8.2 ค า เฉลี่ ยระยะเวลาการสํ าเร็ จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรในแตละปเปนเทาไหร
ผลลัพธที่ไดหลักสูตรพึงพอใจหรือไมอยางไร
ปการศึกษา
2559
2560
2561
2562
คาเฉลี่ยระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8.3 มี ร ะบบในการส งเสริ มหรื อสนับสนุน ใหนักศึกษาสํา เร็จ การศึกษาตามหลักสูต ร หรือใช
ระยะเวลาการศึกษาที่นอยลงอยางไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ตัวบงชี้ที่ 5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร
คําอธิบายตัวบงชี้
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอ
การปรับปรุงเนื้อหาสาระในหลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย ตลอดจนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูในหลักสูตร นําไปสูการพัฒนาใหเหมาะสม และสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา โดยตัวบงชี้นี้จะ
เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนวิชาที่กําหนดในหลักสูตร พิจารณาผลการประเมิน
กระบวนการวิชาที่เปดสอนตามโครงสรางหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
ใชคาเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาที่กําหนดในหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5)
การรายงานผลการดําเนินงาน
1. ผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1/2562
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
คาเฉลี่ยผลการ
รอยละ
คาเฉลี่ยผลการ
รอยละ
ประเมินกระบวน
กระบวนวิชาที่
ประเมินกระบวน
กระบวนวิชาที่
วิชาในภาพรวมของ
ไดรับการ
วิชาในภาพรวมของ
ไดรับการ
หลักสูตร
ประเมิน
หลักสูตร
ประเมิน

คาเฉลี่ยผลการ
ประเมินกระบวน
วิชาในภาพรวม
ของหลักสูตร

2. กระบวนวิชาที่มีผลการประเมินต่ํากวา 3.51
ภาคการศึกษาที่ 1/2562
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
รายชื่อ
การวิเคราะห แนวทางแกไข/
รายชื่อ
การวิเคราะห แนวทางแกไข/
กระบวนวิชาที่ ผลการประเมิน
พัฒนา
กระบวนวิชาที่ ผลการประเมิน
พัฒนา
ผลการประเมิน ตามรายการ
ผลการประเมิน ตามรายการ
ต่ํากวา 3.51
ประเมินใน
ต่ํากวา 3.51
ประเมินใน
แบบประเมิน
แบบประเมิน
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3. ผลการพัฒนาตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษา (จากผลการประเมินปการศึกษา 2561)
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาตาม
ผลการดําเนินงาน
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
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ตัวบงชี้ที่ 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
คําอธิบายตัวบงชี้
ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งสํ าหรั บ การบริ หารจัดการหลักสูตร คือ สิ่งสนับสนุนการเรีย นรู ซึ่ง
ประกอบดวยสภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพความเปนอยูของนักศึกษา การใหบริการและการอํานวย
ความสะดวกแกนักศึกษา อุปกรณสื่อการเรียนการสอน ระบบอาจารยที่ปรึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอน ซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาจะสามารถนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาใน
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเหมาะสมและเพียงพอตอไป
เกณฑการประเมิน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5)
การรายงานผลการดําเนินงาน
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สําคัญและจําเปนสําหรับหลักสูตรคืออะไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. มีระบบในการจัดหา ประเมิน และดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีความเพียงพอ ทันสมัย
และพรอมใชงานอยางไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสําคัญและจําเปนสําหรับหลักสูตร
(ตามที่กําหนดในขอ 1)
ปการศึกษา 2559
ปการศึกษา 2560
ปการศึกษา 2561
ปการศึกษา 2562
4. การวิเคราะหคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
4.1 กรณีมีแนวโนมลดลงหรือไมคงที่ : ปจจัย/สาเหตุที่สงผลใหคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีแนวโนมลดลงหรือไมคงที่คืออะไร
กรณีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง : ปจจัยแหงความสําเร็จที่สงผลใหคาเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคืออะไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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4.2 มีระบบในการนําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาใหดีขึ้นอยางไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ตัวบงชี้ที่ 7 การบรรลุผลการเรียนรู (Learning Outcomes)
คําอธิบายตัวบงชี้
ผลการเรียนรูของผูเรียน (Learning Outcomes) เปนผลที่คาดหวังหรือผลสําเร็จของหลักสูตร ซึ่ง
สะท อ นสิ่ ง ที่ ผู เ รี ย นต อ งรู เข า ใจ และนํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด หลั ก สู ต รควรกํ า หนด Learning Outcomes ของ
หลักสูตรที่ตองการวัด ซึ่งการบรรลุ Learning Outcomes จะแสดงประสิทธิผลของการเรียนรูของผูเรียน
การรายงานผลการดําเนินงาน
1. ความสอดคล อ งระหว า ง วั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต ร Learning Outcomes ของหลั ก สู ต ร
(PLOs) Learning Outcomes ตามกรอบ TQF 5 ดาน และมาตรฐานการอุดมศึกษาดานผลลัพธผูเรียน
3 ดาน
วัตถุประสงคของ
Learning Outcomes Learning Outcomes มาตรฐานการอุดมศึกษา
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 ของหลักสูตร (PLOs) ตามกรอบ TQF 5 ดาน ดานผลลัพธผูเรียน 3 ดาน

คํานิยามตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
1. ผูเรียนรู (Learner Person)
เปนผูมีความเพียร ใฝเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อกาวทันโลกยุคดิจิทัลและ โลกใน
อนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู ความรอบรูดานตางๆ มีสุนทรียะ รักษ
และประยุกตใชภูมิปญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสรางงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความ
พอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม
2. ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-creator)
เปนผูมีทักษะทางปญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการ
คิดสรางสรรค ทักษะขามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการขามศาสตร และมีคุณลักษณะของ
ความเปนผูประกอบการ เพื่อรวมสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่ม
โอกาสและ มูลคาใหกับตนเอง และสังคม
3. พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)
เป น ผู มีความรั กชาติ รั กท องถิ่ น รู ถูกผิด มีจิตสํานึกเปน พลเมื องไทยและพลโลก มีจิตอาสา มี
อุดมการณและมีสวนรวมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทา
เทียม เสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน และการอยูรวมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติ
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2. ผลการประเมิน Learning Outcomes
Learning Outcomes ของหลักสูตร
วิธีการประเมิน
(PLOs)/วัตถุประสงคของหลักสูตร

ผลการประเมิน
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ตัวบงชี้ที่ 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
คําอธิบายตัวบงชี้
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาและหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากการทวนสอบจะสะทอนผลรายวิชาและ
หลักสูตร อาทิ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรีย นรู ที่แตล ะรายวิชาไดรับจากการ
กระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับอาจารยผูสอน และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา โดยการทวนสอบ หมายถึง
การดําเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใดๆ เชน การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ
เพื่อยืนยันพิสูจนวา สิ่งที่กําหนดขึ้นนั้นไดมีการดําเนินการและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค การทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาเฉพาะวิชาเอกของหลักสูตรหรือโครงสรางหลักสูตร
สี่ประสานขององคประกอบหลักในการทวนสอบ
การพิจารณาความสอดคลอง ความถูกตอง และความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนใน
กระบวนวิชาที่กําหนดไว โดยพิจารณาจาก 4 องคประกอบ คือ
1. วัตถุประสงคของการเรียนรูในกระบวนวิชา (Objectives : O)
- กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูอิงตามเนื้อหาสาระในคําอธิบายกระบวนวิชา
- เขียนวัตถุประสงคการเรียนรูถูกตองตามหลักวิชาการ
- กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3
(จุดดําและขาว)
ฯลฯ
2. เนื้อหาสาระ (Content : C)
- แบงหัวขอเนื้อหาหรือทักษะไดเหมาะสม
- ระบุรายละเอียดเนื้อหาหรือทักษะไดถูกตอง
- จัดเนื้อหาหรือทักษะครอบคลุมครบถวนตามวัตถุประสงค
- กําหนดเวลาเรียนในแตละหัวขอไดเหมาะสม
ฯลฯ
3. การจัดการเรียนรู (Learning Management : L)
- จัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองตามวัตถุประสงคที่กําหนด
- จัดกิจกรรมการเรียนรูครอบคลุมผลการเรียนรูที่กําหนด (จุดดําและจุดขาว)
- กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับเนื้อหาหรือทักษะ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามเวลาที่กําหนด
ฯลฯ
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4. การวัดและประเมินผล (Measurement & Evaluation : E)
- มีเครื่องมือในการประเมินที่มีความถูกตองและนาเชื่อถือ (เชน ขอสอบ Quiz แบบประเมิน
ฯลฯ)
- มีเกณฑหรือ Rubrics ในการใหคะแนนผลงานหรือการปฏิบัติอยางเหมาะสม
- กําหนดผลงานหรือการปฏิบัติที่สะทอนถึงสมรรถนะตามผลการเรียนรูแตละดาน
- ประเมินครอบคลุมตามความรับผิดชอบหลักของกระบวนวิชา (จุดดําใน มคอ. 3)
- มีเกณฑการตัดเกรดที่ชัดเจนและเหมาะสมเปนไปตามเวลาที่กําหนด
ฯลฯ
(อางอิงจากเอกสาร ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
การรายงานผลการดําเนินงาน
1. จํานวนกระบวนวิชาที่เปดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์
จํานวนกระบวนวิชาที่เปดสอน จํานวนกระบวนวิชาที่กําหนดให
และมีนักศึกษาลงทะเบียน
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายชื่อกระบวนวิชา TQF วิธีการทวนสอบ

ผลการทวนสอบ

รอยละ

ขอคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง
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ตัวบงชี้ที่ 9 คุณภาพบัณฑิตดานคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเปนพลเมืองโลก
คําอธิบายตัวบงชี้
คุ ณภาพบั ณฑิ ตด า นคุ ณธรรม คุ ณภาพ และทักษะการเปน พลเมืองโลก โดยคุณธรรม คุณภาพ
หมายถึง คนดี คนเกง เกงทั้งคน งาน และการปรับตัวที่จะไปทํางานรว มกับผู อื่น ได สวนทักษะการเป น
พลเมืองโลก หมายถึง ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ สื่อสารไดอยางเหมาะสม
กระบวนการคิดแบบองครวม เขาใจในวัฒนธรรมที่แตกตาง มีความสามารถดาน IT Literacy (การวิเคราะห
คัดกรอง และเขาถึงขอมูล) ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต
เกณฑการประเมิน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ขอมูลประกอบ
จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา
การรายงานผลการดําเนินงาน
1. ผลการประเมินบัณฑิตจากนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
ปการศึกษา
2559
2560
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
รอยละบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน
คาเฉลี่ยผลการประเมิน
คาเฉลี่ยผลการประเมินในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย
คาเปาหมายของมหาวิทยาลัย

2561

2562

2. การวิเคราะหคาเฉลี่ยผลการประเมินบัณฑิตจากนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
2.1 กรณีมีแนวโนมลดลงหรือไมคงที่ : ปจจัย/สาเหตุที่สงผลใหคาเฉลี่ยผลการประเมินมีแนวโนม
ลดลงหรือไมคงที่คืออะไร
กรณีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง : ปจจัยแหงความสําเร็จที่สงผลใหคาเฉลี่ยผลการประเมินมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นคืออะไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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2.2 มีระบบในการนํ าผลการประเมิ นบั ณ ฑิต จากนายจา ง ผูประกอบการ และผูใชบัณ ฑิ ตไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหดีขึ้นอยางไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. ผลการพั ฒนาตามข อคิ ด เห็ น และขอเสนอแนะของนายจา ง ผูประกอบการ ผูใ ชบัณ ฑิต (ใช
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการรายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจนายจาง ผูประกอบการ
ผูบังคับบัญชาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2561)
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาตาม
ผลการดําเนินงาน
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 54
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 10 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ป
คําอธิบายตัวบงชี้
บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษในสาขานั้นๆ ที่ไดงานทํา
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
บัณฑิตที่ไดงานทําในปการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสราง
รายไดเขามาเปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได การคํานวณรอยละของผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหคํานวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึ กษา
เทานั้น
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เปน
คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป × 100
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
การคํานวณคารอยละนี้ ตัวหารไมนับรวมบัณฑิตที่ศึกษาตอ/เกณฑทหาร/อุปสมบท บัณฑิตที่มีงาน
ทําแลวแตไมไดเปลี่ยนงาน
3. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได = คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป × 5
100
หมายเหตุ : จํ า นวนบั ณฑิ ตที่ตอบแบบสํา รวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
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การรายงานผลการดําเนินงาน
1. การไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ปการศึกษา
2559
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
รอยละบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
จํานวนบัณฑิตที่ทํางานแลว
จํานวนบัณฑิตที่ทํางานแลวและกําลังศึกษา
ตอ
จํานวนบัณฑิตที่ยังไมไดทํางานและไมได
ศึกษาตอ
จํานวนบัณฑิตที่กําลังศึกษาตอ
รอยละการไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ
คาคะแนนที่ได (คะแนนเต็ม 5)

2560

2561

2562

2. การวิเคราะหรอยละการไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
2.1 กรณี มี แ นวโน ม ลดลงหรื อ ไม ค งที่ : ป จ จั ย /สาเหตุ ที่ ส ง ผลให ร อ ยละการได ง านทํ า หรื อ
ประกอบอาชีพอิสระมีแนวโนมลดลงหรือไมคงที่คืออะไร
กรณีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง : ปจจัยแหงความสําเร็จที่สงผลใหรอยละการไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคืออะไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2.2 มีระบบในการพัฒนาศักยภาพใหแกบัณฑิตเพื่อใหมีงานทําหรือประกอบอาชีพในสัดสวนที่
สูงขึ้นอยางไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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3. ผลการพัฒนาตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของบัณฑิต (ใชขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจาก
รายงานการวิจัยภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําป 2562)
3.1 ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาตาม
ผลการดําเนินงาน
ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

3.2 ดานการจัดการเรียนการสอน
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาตาม
ดานการจัดการเรียนการสอน
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

3.3 ดานหลักสูตร
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ดานหลักสูตร

แนวทางการพัฒนาตาม
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
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ตัวบงชี้ที่ 10 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรั บการ
ตีพิมพเผยแพร
คําอธิบายตัวบงชี้
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัยเพื่อหาคําตอบที่มีความ
นาเชื่อถือ ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรู
อย างเป น ระบบและสามารถนํ า ไปเผยแพรใหเปน ประโยชนตอสาธารณะ ตัว บงชี้นี้จ ะเปน การประเมิน
คุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตาม
สูตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

× 100

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
การรายงานขอมูล
1) ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท รายงานขอมูลตามปปฏิทิน
2) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด รายงานขอมูลตามปการศึกษา
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา
40

×5

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
0.10
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
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คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
0.20
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
0.80
- บทความทีต่ ีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
1.00
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ระดับคุณภาพผลงานสรางสรรค
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพผลงานสรางสรรค
0.20
งานสร า งสรรค ที่ มี ก ารเผยแพร สู ส าธารณะในลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง หรื อ ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส online
0.40
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
0.60
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.80
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
1.00
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
การรายงานผลการดําเนินงาน
1. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพร
ปการศึกษา
2559
2560
คาผลรวมถวงน้ําหนักฯ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
รอยละ

2561

2562

2. ชื่อและรหัสของผูสําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2562)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
(สําหรับการรายงานผลงานทางวิชาการ)
ชื่อผูตีพิมพผลงาน
ชื่อผลงานที่ตีพิมพเผยแพร
แหลงตีพิมพ
ระบุเลขหนา
(ในปปฏิทิน 2562)
เผยแพร
บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (คาน้ําหนัก 0.10)

บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.20)

บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ (คาน้ําหนัก
0.40)

บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (คาน้ําหนัก 0.60)

บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (คาน้ําหนัก 0.80)

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

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 60
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
(สําหรับการรายงานผลงานสรางสรรค)
ชื่อผูตีพิมพผลงาน ชื่อผลงานที่ตีพิมพเผยแพร (ในปปฏิทิน
แหลงตีพิมพ
ระบุเลขหนา
2562)
เผยแพร
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online (คาน้ําหนัก
0.20)

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (คาน้ําหนัก 0.40)

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60)

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (คาน้ําหนัก 0.80)

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเชียน/นานาชาติ (คาน้ําหนัก 1.00)

5. การวิเคราะหรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพร
5.1 กรณีมีแนวโนมลดลงหรือไมคงที่ : ปจจัย/สาเหตุที่สงผลใหรอยละของผลรวมถวงน้ําหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรมีแนวโนมลดลงหรือไมคงที่คืออะไร
กรณีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง : ปจจัยแหงความสําเร็จที่สงผลใหรอยละของผลรวมถวง
น้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคืออะไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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5.2 มีระบบในการพัฒนาคุณภาพผลงานของนักศึกษาเพื่อใหตีพิมพเผยแพรในคาน้ําหนักที่สูงขึ้น
อยางไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ตัวบงชี้ที่ 10 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไ ดรับ
การตีพิมพเผยแพร
คําอธิบายตัวบงชี้
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูงจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ
วิจัยเพื่อหาประเด็นความรูใหมที่มีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรู
เพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปน
ประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมิน คุ ณภาพของผลงานของผูสํ าเร็ จการศึกษาในระดั บ
ปริญญาเอก
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

× 100

การรายงานขอมูล
1) ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก รายงานขอมูลตามปปฏิทิน
2) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด รายงานขอมูลตามปการศึกษา
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา

×5

80
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 63
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คาน้ําหนัก
0.60
0.80
1.00

-

ระดับคุณภาพ

ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร า งสรรค ที่ มี ก ารเผยแพร สู ส าธารณะในลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง หรื อ ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส online
0.40
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
0.60
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.80
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
1.00
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
การรายงานผลการดําเนินงาน
1. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพร
ปการศึกษา
2559
2560
คาผลรวมถวงน้ําหนักฯ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
รอยละ

2561

2562

2. ชื่อและรหัสของผูสําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2562)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
(สําหรับการรายงานผลงานทางวิชาการ)
ชื่อผูตีพิมพผลงาน
ชื่อผลงานที่ตีพิมพเผยแพร
แหลงตีพิมพ
ระบุเลขหนา
(ในปปฏิทิน 2562)
เผยแพร
บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.20)

บทความฉบั บสมบู ร ณ ที่ตี พิม พ ใ นรายงานสื บเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติฯ (คา
น้ําหนัก 0.40)

บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (คาน้ําหนัก 0.60)

บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (คาน้ําหนัก 0.80)

บทความที่ ตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติที่ ป รากฏในฐานข อ มู ล ระดั บนานาชาติ ต าม
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ (คาน้ําหนัก 1.00)

4. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
(สําหรับการรายงานผลงานสรางสรรค)
ชื่อผูตีพิมพผลงาน
ชื่อผลงานที่ตีพิมพเผยแพร
แหลงตีพิมพ
ระบุเลขหนา
(ในปปฏิทิน 2562)
เผยแพร
งานสร า งสรรคที่มีการเผยแพร ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผา นสื่ออิเ ล็กทรอนิกส online (ค า
น้ําหนัก 0.20)

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (คาน้ําหนัก 0.40)
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ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ชื่อผูตีพิมพผลงาน

ชื่อผลงานที่ตีพิมพเผยแพร
(ในปปฏิทิน 2562)

แหลงตีพิมพ
เผยแพร

ระบุเลขหนา

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60)

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (คาน้ําหนัก 0.80)

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเชียน/นานาชาติ (คาน้ําหนัก 1.00)

5. การวิเคราะหรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพร
5.1 กรณีมีแนวโนมลดลงหรือไมคงที่ : ปจจัย/สาเหตุที่สงผลใหรอยละของผลรวมถวงน้ําหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรมีแนวโนมลดลงหรือไมคงที่คืออะไร
กรณีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง : ปจจัยแหงความสําเร็จที่สงผลใหรอยละของผลรวมถวง
น้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคืออะไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5.2 มีระบบในการพัฒนาคุณภาพผลงานของนักศึกษาเพื่อใหตีพิมพเผยแพรในคาน้ําหนักที่สูงขึ้น
อยางไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 66
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ภาคผนวก

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 67
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
คําอธิบาย
ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ป รากฏในหลั ก สู ต ร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข อ 7 ที่ ห ลั ก สู ต รแต ละ
หลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา
ตัวอยาง ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร อยางนอยปการศึกษาละ
สองครั้ง โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมประชุม อยางนอยรอยละ 80 และมีการบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดภาคการศึกษาในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกกระบวนวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหครบทุกกระบวนวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปด
ภาคการศึกษา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี)
อยางนอยรอยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งใหม ไดรับคําแนะนําดานการบริหารจัดการหลักสูตร
9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
10.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00
11.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 68
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวอยาง ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร อยางนอยปการศึกษาละ
สองครั้ง โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุม อยางนอยรอยละ 80 และมีการบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดภาคการศึกษาในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกกระบวนวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหครบทุกกระบวนวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปด
ภาคการศึกษา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี)
อยางนอยรอยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยผูรับผิดชอลหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งใหม ไดรับคําแนะนําดานการบริหารจัดการหลักสูตร
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
10.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00
11.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 69
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การรายงานผลการดําเนินงาน : ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ตัวอยาง ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร อยางนอยปการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย
ประจําหลักสูตรเขารวมประชุม อยางนอยรอยละ 80 และมีการ
บันทึกการประชุมทุกครั้ง
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
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
ใหครบทุกกระบวนวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลัง
วันปดภาคการศึกษา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
กระบวนวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งใหม ไดรับคําแนะนําดาน
การบริหารจัดการหลักสูตร
9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
10.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
11.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

ผลการดําเนินงาน
ควรอธิบายผลการดําเนินงาน
และอางอิงเอกสารหลักฐาน
ประกอบผลการประเมิน

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หนา 70
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การรายงานผลการดําเนินงาน : ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ตัวอยาง ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร อยางนอยปการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุม อยางนอยรอยละ 80 และมี
การบันทึกการประชุมทุกครั้ง
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
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
ใหครบทุกกระบวนวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลัง
วันปดภาคการศึกษา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
กระบวนวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งใหม ไดรับคําแนะนํา
ดานการบริหารจัดการหลักสูตร
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
10.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
11.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

ผลการดําเนินงาน
ควรอธิบายผลการดําเนินงาน
และอางอิงเอกสารหลักฐาน
ประกอบผลการประเมิน
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การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
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การทวนสอบผลสมั ฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
อ.ดร.สุนีย เงินยวง สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
ผศ.ดร.น้าํ ผึ้ง อินทะเนตร สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การทวนสอบ (Verification) คืออะไร
การทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ข องนัก ศึก ษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู หมายถึ ง กระบวนการหา
หลักฐาน เพื่อยืนยันหรือสนับสนุนวา นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กำหนดไวเปนอยางนอย
สถาบั น อ ุดมศึก ษาที่ จ ัดการเร ีย นการสอนจำเป น ตอ งดำเน ิน การให มีก ารทวนสอบในท ุ ก ระด ับ
การศึกษา เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดส วนเสียวาจะไดรับการจัดการศึกษาที่ดีและมีมาตรฐาน (Oliva
& Gordon II, 2013; Ornstein & Hunkins, 2018) ซึ่งตองเริ่มจากหนวยเล็กที่สุดนั่นคือ ระดับกระบวนวิชา
(Course) และ นำไปสูระดับโปรแกรม (Program) ของหลักสูตร
การทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจจะดำเนินการโดยสถาบัน อุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีความรวมมือทาง
การศึกษาได แตจะมีกระบวนการอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับรายละเอียดของการจัดการและความมีประสิท ธิภาพ
ของ การดำเนิน งานร วมกัน อยา งไรก็ตามสถาบัน อุดมศึกษาที่ เป ดสอนจะตองร ับ ผิดชอบในการทวนสอบ
มาตรฐาน เพื่อใหมั่น ใจวา จะร ักษามาตรฐานไวไดอยา งสม่ําเสมอ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2552)
มาตรฐานผลการเรียนรคู ืออะไร
มาตรฐานผลการเร ียนรู (Learning Outcomes) คือขอกำหนดของคุณภาพเกี่ยวกับผลลัพธ ข อง
ผูเรียนใน ระดับอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (2552) ไดระบุวา ทุกระดับคุณวุ ฒิและ
สาขา/สาขาวิชา ตองดำเนินการจัดหลักสูตร จัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผลการเรียนรูใหเกิดขึ้นใน
ตัวผูเรียน ซึ่งครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดา นทั กษะการวิ เคราะห เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช เทคโนโลยีส ารสนเทศ ส วนแต ล ะ
หลักสูตรสามารถเพิ่มดา นที่ 6 ทักษะพิสัยหรือดา นความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจงของ
ตนเองไดตามความเหมาะสมของอัต ลักษณเฉพาะศาสตรหรือใหเปนไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) ได
การทวนสอบมีก่รี ะดบั
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู โดยทั่วไปจะดำเนินอยู 2 ระดับ คือ
ระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร
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การทวนสอบสำคัญอยางไร
ความสําคัญของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึก ษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู เปนดังนี้
1. การทวนสอบระดับกระบวนวิชา
1.1 ชวยใหอาจารยผูสอนไดตรวจสอบการกำหนดวัตถุประสงคของกระบวนวิชาวา สอดคลองหรือ
เป น ไปตามธรรมชาติข องวิ ช าหร ือไม และที่ สํา คัญ สอดคล องกับ การกระจายความร ับ ผิ ดชอบในหลั กส ู ตร
(Curriculum Mapping) ตามความรับผิดชอบหลัก (จุดดำ) และความรับผิดชอบรอง (จุดขาว) ที่ไดก ำหนดไว
ใน ทั้ง มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 หรือไม อยางไร
1.2 ช วยให อาจารยผูส อนไดพิจ ารณาเกี่ย วกับองคความร ูในเน ื้อหาสาระ ทั กษะการปฏิ บั ติ/
ปฏิบัติการ และพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมวาครอบคลุม มีความถูกตอง ทันสมัย และเหมาะสังคมในยุค
ปจจุบัน และ อนาคตอยูหรือไม สวนใดยากหรืองายเกินไป รวมทั้ง เนื้อหาสาระที่จัดไวชวยพัฒนานักศึกษาให
บรรลุตาม วัตถุประสงคของกระบวนวิชาทีก่ ำหนดไวดวยหรือไม
1.3 ชวยใหอาจารยผูสอนไดทบทวนการออกแบบและจ ัดกิจ กรรมการเร ียนการสอนในแตล ะ
หัวขอ หรือแตละชั่วโมงวาเหมาะสมตามเนื้อหาสาระ เหมาะสมกับผูเรียน Gen Z ในปจจุบันหรือไม กิจกรรม
ใดประสบความสําเร็จมากหรือสําเร็จนอยหัวขอใดใชเวลามากกวาปกติ การมีกิจกรรมอื่นๆ แทรกระหวางภาค
การศึกษา และการแกปญหา รวมทั้งตรวจสอบวา กิจ กรรมการเร ียนการสอนนนั้ ชวยพัฒนาให น ักศึกษามี
ความรู ความสา มารถตามวัตถุประสงคของกระบวนวิชาและผลการเรียนรูทั้งความรับ ผิดชอบหลัก (จุดดำ)
และความรับผิดชอบรอง (จุดขาว) ตลอดจนควรมีการปรับปรุงหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมๆ และจะ
เลือกใชสื่อดิจิทัลที่นาสนใจ เพื่อสงเสริมการเรียนรูนักศึกษาหรือไม อยางไร
1.4 ชวยสะทอนใหอาจารยผูสอนไดทบทวนการวัดและประเมิน ผลการเรียนรูของนัก ศึกษาวา
ตรงตามวัตถุประสงคของกระบวนวิ ชาและผลการเร ียนร ูในความร ับผิ ดชอบหลั ก (จ ุดดำ) หร ือไม อยา งไร
อาจารยผูสอนใชเครื่องมือในการวัดผลเหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนรูที่คาดหวัง ไวหรือไม อาทิ ขอสอบ
แบบประเมิน การนำเสนอผลงานหนา ชั้นเร ียน แบบสังเกตพฤติกรรม ร ูบร ิกส (Rubrics) การใหคะแนน
เปนตน กำหนดสัดสวนการใหคะแนนเหมาะสมตามธรรมชาติวิชาเพีย งใด และมีประเด็นที่ควรปรับปรุงและ
พัฒนาใหดีขึ้น อยางไรบาง
2. การทวนสอบระดับหลัก สูตร
1.1 ชวยใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร ไดมองเห็น ภาพรวมของ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร ทั้งผลการเรียน (เกรด) ในแตละกระบวนวิชาและผลการประเมิน
การสอนของอาจารยในแตละกระบวนวิชาเปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของเนื้อหาสาระ
การสอน การวัดและประเมิน ผลการเร ียนร ูตอไป ซึ่งอาจนำไปสู การปร ับการกระจายความร ับผิ ดชอบใน
หลักสูตร (Curriculum Mapping) ตามความรับผิดชอบหลัก (จุดดำ) และความรับผิดชอบรอง (จุดขาว) ใหม
ในหลักสูตร
1.2 ชวยใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร ได ทบทวนการดำเนินงาน
ที่ผาน มาของหลักสูตร ตั้งแตกระบวนการออกแบบและพัฒนาเนื้อหาสาระในหลักสู ตรที่เกี่ยวพันทั้งปรัชญา
ของหลักสู ตร วัตถุประสงคของหลักสูตร สมรรถนะทั่วไปและเฉพาะสาขาของหลักสูตร การกำหนดผลลัพธ
การเร ียนร ูข องบั ณฑ ิต (Program Learning Outcome: PLO) จ ุดเดน ของหลั กสู ตร กระบวนวิ ช าตา งๆ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurricular activity) ฯลฯ วาสอดคลองกันและบรรลุตามเจตนารมณที่ตั้งใจไว
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ตั้งแรกหรือไม มากนอย เพียงใด และควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงอยางไร และที่สําคัญการดำเนินงานที่ผาน
มานั้นสอดคลองตาม วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธของคณะและมหาวิทยาลัยเชีย งใหม มากนอยเพียงใด
1.3 ชวยใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรได แนวคิด มุมมองใหม และ
ผล สะทอนในทุกมิติเพื่อเปน สารสนเทศนำมาสูการปร ับปรุงหลักสูตรในทุ กองคประกอบ โดยเฉพาะความ
ถูกตองของการกำหนดเนื้อหาและทักษะการปฏิบัติตางๆ ตามธรรมชาติของศาสตร ความทันสมัยของเนื้อหา
สาระที่เหมาะกับ สังคมยุคดิจิทัล โอกาสที่นักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาไปแลวจะนำเอาองคค วามรู ทักษะ และ
คุณธรรมจริยธรรมที่ ไดเรียนรูจากหลักสูตรไปใชจริงในโลกแหงการทํางาน และที่สําคัญควรสะทอนอัตลักษณ
ของความเปนบั ณฑิตแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหมดวย
1.4 ชวยใหกำลังใจแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรวา ผลลัพธของ
ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาไปเปนบัณฑิตนั้น มีภาวะการมีงานทําอยูระดับที่นา พอใจ มีความรูความสามารถ
และคุณลักษณะเหมาะสมและสอดคลอ งตามมาตรฐานผลการเรียนรูและ/หรือสภาวิชาชีพ เปนบัณฑิตแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่มีคุณธรรมและค ุณภาพ มีทักษะการเปนพลเมืองโลก (อุษณีย คำประกอบ, 2562;
อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, 2562) มุงมั่นในการฝกฝนตนเองอยูเสมอ สามารถครองตน ครองตน และครอง
งาน รวมทั้งมีมโนสํานึกที่ดีตอสังคม เมื่อจบการศึกษาไปแลวมากนอยเพียงใด

คณะกรรมการทวนสอบประกอบดวยใครบาง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศ ึกษาตามมาตรฐานผลการเร ียนรู สามารถแบ งไดตาม
ระดับการทวนสอบ คือ คณะกรรมการทวนสอบระดับกระบวนวิ ช าและคณะกรรมการทวนสอบระดับ
หลัก สูตร องคประกอบ แสดงไดดังตาราง
คณะกรรมการทวนสอบระดับกระบวนวิชา
1. ผูบริหารฝายวิชาการ
2. หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขา
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5. อาจารยประจำหลักสูตร
6. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชี่ยวชาญในศาสตรนั้น
7. ผูใชบัณฑิต
ฯลฯ
ผูให
1. อาจารยผูสอน
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้น
3. ฝายสนับสนุนที่เกี่ยวของ ฯลฯ

คณะกรรมการทวนสอบระดับหลั กสูตร
1. ผูบริหารฝายวิชาการ
2. หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขา
3. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชี่ยวชาญในศาสตรนั้น
4. ผูใชบณ
ั ฑิต
5. ผูมีสวนไดสวนเสีย
6. ผูใหทุน/สนับสนุนการศึกษา (ถามี)
7. ผูแทนสภาวิชาชีพ (ถา
มี) ฯลฯ
ผูให
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารยประจำหลักสูตร
3. นักศึกษาในสังกัดหลักสูตรนั้น
4. บัณฑิต
5. ผูใชบณ
ั ฑิต
6. ผูบริหาร
7. ฝายสนับสนุนที่เกี่ยวของ
8. ผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิ ผูปกครอง ฯลฯ
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การทวนสอบทำอยางไร
การทวนสอบทั้ง 2 ระดับ คณะกรรมการทวนสอบสามารถดำเนินการไดดังนี้
(นาตยา ป ลั น ธนานนท , 2560; ฤติน ัน ท สมุทร ทัย, วี ณา วโรตมะวิ ช ญ และเสาวน ิตย 
เจริญชัย, 2560)
1. การทวนสอบระดับกระบวนวิชา
การทวนสอบระดับกระบวนวิชาเปนการดำเนินการเพื่อหาหลักฐานเพื่อยืนยันวา อาจารย
ผูสอน สามารถจัดการเรียนการสอนตั้งแตการวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูเปน ไปอยา งมีประสิทธิภาพ สอดคลองตามที่ไดกำหนดความรับผิดชอบไว ใน
มคอ.3 (จุดดำและจุดขาว)
1.1 กลยุทธการทวนสอบระดับกระบวนวิชา
คณะกรรมการทวนสอบ สามารถดำเนินการไดดังตัวอยางตอไปนี้
- สุมประเมินรายละเอียดของกระบวนวิชาวา ผลการเรียนรูที่กำหนด สอดคลองกับ
ความ รับผิดชอบในหลักสูตรหรือไม
- สุมประเมินขอสอบของกระบวนวิชาวา ครอบคลุมผลการเรียนรูตามที่กำหนดไวใน
รายละเอียด ของกระบวนวิชาหรือไม
- พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการ เครื่องมือที่ใชในการประเมินที่สอดคลองกับที่
กำหนดใน รายละเอียดของกระบวนวิชา
- พิจารณาความเหมาะสมของการตรวจใหคะแนนจากกระดาษคำตอบของนั ก ศึกษา
แบบฟอรม การใหคะแนน ที่มาของเกรด และกระบวนการตัดเกรด
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับขอสอบ
- พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑการประเมินผลของรายวิชา
- ตรวจสอบและพ ิจ ารณาความเหมาะสมของการให  ค ะแนนก ับ ข อ สอบ ใน
กระดาษคำตอบ
- เปร ียบเทียบการใหคะแนนจากกระดาษคำตอบเดียวกันในเน ื้อหาสาระนั้น โดย
อาจารยผูสอนกับผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกสถาบัน
- พิจารณาความเหมาะสมของการมอบหมายและประเมินรายงาน โครงงานและอื่นๆ
ทีใ่ หผูเรียนทํา
- ตรวจสอบผลการสอบ ผลการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
(คะแนน/ เกรด) กับจำนวนและลักษณะของผูรับบริการ
- ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานในโครงการประสบการณภาคสนามของนักศึกษาและ
รายงาน กรณีศึกษาในวิชาภาคปฏิบัติที่นักศึกษาทํา เพื่อขอรับการประเมิน
- ตรวจแบบฟอรมการใหคะแนนการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
- การใหคะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา
- ดูรายงานและหลักฐานการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา
- ตรวจสอบการประเมินดวยวิธีอื่นที่กำหนดในรายละเอียดวิชา (มคอ.3 และ 4)
- ตรวจสอบการอุทธรณการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึก ษา (ถามี)
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การทวนสอบจากการประเมิน ของน ักศึกษาเกี่ย วกับการจ ัดการเร ียนการสอนข อง
อาจารย ผูสอน สามารถดำเนินการไดดังนี้
- พิจ ารณาจากผลการประเมิน การสอนของน ัก ศ ึก ษา เก ี่ย วก ับ ประสิ ท ธ ิผ ลของ
กระบวนวิ ช า วิธีการสอน การจ ัดกิจ กรรมทั้งในและนอกหองเร ียน สิ่ งสน ับสน ุน การ
เรียนรูที่มีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูที่ไดรับ
- พิจารณาขอเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อปรับปรุงกระบวนวิชา
- สัมภาษณตัวแทนนักศึกษา
- การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศ ึกษา การสะทอนคิด (Reflective
journal) นักศึกษา
1.2 วิธีการทวนสอบระดับกระบวนวิชา
- การตรวจสอบ
- การประเมิน
- การสอบถาม
- การสัมภาษณ
- การสังเกต
- การสํารวจ
2. การทวนสอบระดับหลักสู ตร
การทวนสอบระดับหลักสูตร เปนกระบวนการดำเน ิน การเพื่อหาหลักฐานเพื่อยืนยัน พิสูจ น
สน ับสน ุน การดำเน ิน งานที่ ผ า นมาของคณะกรรมการบร ิห ารหลั กสู ตร อาจารยผู ร ับผิ ดชอบหลั ก สู ตร
อาจารยประจำ หลักสูตร อาจารยผูสอน และผูมีสวนรับผิดชอบในหลักสูตรวาไดเปนไปอยางมีประสิ ทธิภาพ
และประสิทธิผล มีมาตรฐานเปนทีย่ อมรับได เพื่อนำไปสูการประเมิน ปรับปรุง และยกระดับการดำเนินงาน
ของหลักสูตรและประกันคุณภาพหลักสูตร
2.1 กลยุทธการทวนสอบระดับ หลักสูตร
คณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร สามารถดำเนินการไดดังตัวอยางตอไปนี้
- ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูที่ครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดา นตามมาตรฐานคุณวุ ฒิ
สาขาวิชา (มคอ.1) และ/หรือ มคอ.2
- ประเมินความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุ ณภาพ โดยประเมินจาก
• แหลงฝกงาน สถานประกอบการที่ไปสหกิจศึกษา แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ
• ผูใชบัณฑิต
• บัณฑิตใหม
• ผูมีสวนไดสวนเสีย
- ดูจากผลงาน รางวัล กิจกรรมของนักศึกษา ที่สามารถวัดเปนรูปธรรมได เชน
• จำนวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย
• จำนวนสิทธิบตั ร
• จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
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• จำนวนกิจกรรมการกุศลเพื่อรับใชสงั คมและประเทศชาติ
• จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่เปนประโยชนตอสังคม
- พ ิจ ารณาผลการสอบประมวลผลการเร ีย นร ูโ ดยรวมก อ นจบการศ ึก ษา (Exit
Examination)
- การเทียบเคียงผลการทดสอบการเรียนรูของนักศึกษาเรากับนักศึกษามหาวิทยาลั ยอื่น
โดยใช ขอสอบกลางของเครือขายสถาบันหรือของสมาคมวิชาชีพ
- พิจ ารณาผลการสอบจากการแลกเปลี่ ยนขอสอบในเน ื้อหาสาระที่ สําคัญระหวา งหลั กสู ตร
เดียวกันในตา งมหาวิทยาลัยหร ือการใชขอสอบกลางของเครือขา ยสถาบัน การศึ กษาสาขาวิชาเดียวกันแลว
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของแตละสถาบัน
- พิจารณาภาวะการไดงานทําของบัณฑิต
- ดูจากความคิดเห็นที่มีตอความรู ความสามารถ ความมนั่ ใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
- ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิ ชาที่
เรียน ซึ่งกำหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให ดียิ่งขึ้น
- พิจารณาจากการประเมินตำแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
- การสอบถามผูประกอบการ โดยการขอเขา สัมภาษณ และ/หรือการสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศ ึกษาและเขา ทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
- การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถามหรือสอบถามระดับ
ความพึง พอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขา
ศึกษาตอเพื่อปริญญา ที่สูงขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีความรวมมือทางดานการศึกษาดวยกัน
- ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตรหรือ อาจารย พิเศษตอความ
พรอมของนักศึกษาในการเรียนและคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา
องคความรูของ นักศึกษา
2.2 วิธีการทวนสอบระดับหลัก สูตร
- การสํารวจ
- การสังเกต
- การสอบถาม
- การสัมภาษณ
- การประชุม
- การตรวจสอบ
- การประเมิน
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เงื่อนไขความสําเร็จของการทวนสอบคืออะไร
การทวนสอบมีเงื่อนไขความสําเร็จ คือ
1. ความสะดวกในการดำเนินการ ตองงา ยและไมซับซอน ไมเนนปริมาณเอกสาร (Small is beautiful)
แตตอบคำถามที่สําคัญไดอยางพอเพียง
2. ความเขาใจที่ตรงกันและสื่อสารเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3. การไมเพิ่มภาระงานใหกับผูสอนและผูประสานงาน บูรณาการเขากับการทํางานปกติ
4. การสนับสนุนจากผูบริหารและฝายสนับสนุน ทั้งในดานงบประมาณ การดำเนินการ และสิง่ สนับสนุน
5. เนนบรรยากาศการทวนสอบแบบกัลยาณมิตร ใหขอมูลเชิงบวกและเชิงพัฒนา หามเนนการจับผิดหรือ
วิจารณเชิงลบมากจนผูม ีสวนเกี่ยวของหมดกำลังใจในการสอนและทํางาน
6. การสรางทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการทวนสอบใหกับคณาจารยและผูมีส วนเกี่ยวข อง
นอกจากนั้น อาจารยผูสอนซึ่งเปน ผูใหขอมูลยังสามารถทําแบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรูใน
กระบวนวิชาใหกับคณะกรรมการทวนสอบระดับกระบวนวิชาเพื่อให สะดวกตอ การทวนสอบตามมาตร ฐานผล
การ เรียนรูไดงา ยขึ้น (ซึ่งตองกรอกใน มคอ.5 ตามระบบ CMU MIS) ดังตัวอยางกระบวนวิชา 088801 พลวัต
กระบวนการทางหลักสูตร การสอน และการเรียนรู ที่ผูเขียนไดใชในการทวนสอบเมื่อครั้งที่ผานมา ดังนี้
มีตัวอยางที่เป็นแนวทางในการทวนสอบหร ือไม
ในที่นี้ผูเขียนขอนำเสนอตัวอยา งรูปแบบการทวนสอบระดับกระบวนวิชาที่มีชื่อวา “โมเดล 4 ประสาน
การทวนสอบระดับกระบวนวิ ช า” ซ ึ่งผู เขี ย นได ร ิเร ิ่มคิดคน ขึ้ น เพื่อดำเน ิน การทวนสอบในคณะศึกษาศาส ตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยอาศัยพื้นฐานความคิดมาจากทฤษฎีหลักสูตรของ Tyler (1949)
โมเดล 4 ประสานการทวนสอบ ระดับกระบวนวิชา เปนการพิจารณาถึงความสัมพันธและสอดคลองกัน
ของการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรในองคประกอบพื้นฐาน 4 ประการ คือ
1. วัตถุประสงคของกระบวนวิชา (Objective: O)
2. เนื้อหาสาระ (Content: C)
3. การจัดการเรียนรู (Learning management: L)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู (Measurement & Evaluation: E)
แสดงไดดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 โมเดล 4 ประสานการทวนสอบ ระดับกระบวนวิชา
ที่มา: สมเกียรติ อินทสิงห, สุนีย เงินยวง และน้ําผึ้ง อินทะเนตร (2562)
ทั้งนี้ เพื่อสะทอนผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนวาสอดคลองตา มมาตร ฐานผลการเรียนรูของ
สกอ. อยางนอย 5 ดาน และมาตรฐานการศึกษาชาติดานผลลัพธผูเรียนในภาพรวมมากนอยเพียงใด
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ผูเขียนขอนำเสนอเครื่องมือที่ใชในการทวนสอบ ดังนี้
ทส. 1
แบบประเมินการทวนสอบระดับกระบวนวิชาในภาพรวม
************************************************************************************************************
รหัสกระบวนวิชา ...................... ชื่อกระบวนวิชา ................................................................................................................
จำนวน ....... Section จำนวนนักศึกษาที่เรียน .......... คน จำนวนผูสอน ...... คน
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย � ลงในชองการประเมินตามความคิดเห็นของทาน
ประเด็ นการประเมิน

ระดับ การประเมิ น

1. วัตถุประสงค (O)
1.1 กำหนดวัตถุประสงคการเรียนรูอิง ตามเนื้อหาสาระใน
คำอธิบายกระบวนวิชา
1.2 เขียนวัตถุประสงคการเรียนรูถูกตองตามหลักวิชาการ

เหมาะสม
มาก

เหมาะสม
ปานกลาง

เหมาะสม
น อ ย

ข อค นพบและข อเสนอแนะ

1.3 กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานผล
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 (จุดดำและขาว)
2. เนื้อหาสาระ (C)
2.1 แบงหัวขอเนื้อหาหรือทักษะไดเหมาะสม
2.2 ระบุรายละเอียดเนื้อหาหรือทักษะไดถูกตอง
2.3 จัดเนื้อหาหรือทักษะครอบคลุมครบถวนตามวัตถุประสงค
2.4 กำหนดเวลาเรียนในแตละหัวขอไดเหมาะสม
3. กิจกรรมการเรียนการสอน (L)
3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรสอดคลองตามวัตถุประสงค
ที่กำหนด
3.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูครอบคลุมผลการเรียนรูที่กำหนด
(จุดดำและจุดขาว)
3.3 กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับเนื้อหา
หรือทักษะ
3.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู (E)
4.1 ม ีเครื่องมือในการประเมินที่มีความถูกตองและนาเชื่อถือ
(เชน ขอสอบ Quiz แบบประเมิน ฯลฯ)
4.2 มีเกณฑหรือ Rubrics ในการใหคะแนนผลงานหรือการ
ปฏิบัติอยางเหมาะสม
4.3 กำหนดผลงานหรือการปฏิบัติที่สะทอนถึงสมรรถนะตาม
ผลการเรียนรูแตละดาน
4.4 ประเมินครอบคลุม ตามความรับผิดชอบหลักของกระบวน
วิชา (จุดดำใน มคอ.3)
4.5 กำหนดสัดสวนการเก็บคะแนนแตละหัวขอไดเหมาะสม
4.6 มีเกณฑการตัดเกรดที่ชัดเจน
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ทส. 2
แบบสรุปการวัดและประเมิน ผลการเรียนรูในกระบวนวิชา 088801
ผลการเรียนรู (จุดดำ)
1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรมจริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ

วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ประเมินการเขียนบทความทางวิชาการ
- ประเมินการนําเสนอนวัตกรรมหลักสูตรระดับ
รายวิชา
- เขียนสะทอนคิด
2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
- ทำรายงานสรุปมโนทัศนเกี่ยวกับหลักสูตร
และทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
- ประเมินการออกแบบโมเดลหลักสูตร
- ประเมินการเขียนบทความทางวิชาการ
- ทดสอบปลายภาค
2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
- เขียน Flow chart เชื่อมโยงความสัมพันธ
และมีความรูใ นแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษา
หลักสูตร การสอน และการเรียนรู
เพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
- ประเมินการออกแบบโมเดลหลักสูตร
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
- ประเมินการอภิปรายกลุมนําเสนอเชิง
สังเคราะหแบบรวมมือ
- ประเมินการเขียนบทความทางวิชาการ
- ทดสอบปลายภาค
3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเป็นระบบ
- เขียน Flow chart เชื่อมโยงความสัมพันธ
หลักสูตร การสอน และการเรียนรู
- ประเมินการออกแบบโมเดลหลักสูตร
- ประเมินการอภิปรายกลุมนําเสนอเชิง
สังเคราะหแบบรวมมือ
- ทดสอบปลายภาค
4.2 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมใน
- สังเกตพฤติกรรม
ประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผูริเริ่มแสดงประเด็น - ประเมินการออกแบบโมเดลหลักสูตร
ในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
- ประเมินการเขียนบทความทางวิชาการ
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเอง - ประเมินการนําเสนอนวัตกรรมหลักสูตรระดับ
และของกลุม
รายวิชา
5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้ง ปาก
- ประเมินการเขียนบทความทางวิชาการ
เปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
- ประเมินการนําเสนอนวัตกรรมหลักสูตรระดับ
นําเสนออยางเหมาะสม
รายวิชา

สัดสวนคะแนน
10%

20%

20%

20%

20%

10%
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ในสวนของการรายงานผลการทวนสอบนั้น คณะกรรมการทวนสอบสามารถแจงผลเพื่อใหขอม ูล
ยอนกลับไดทันทีและทําเอกสารสรุปรวบรวมผลการทวนสอบในแตล ะกระบวนวิชา เพื่อเปนประโยชนตอ
ผูสอนในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งรายงานใน SAR ได ดังตัวอยา ง
ตอไปนี้
รายชื่อกระบวนวิชา

100211 การพัฒนา
หลักสูตร

TQF

วิธีการทวนสอบ

1.1, 2.1, 2.3, - การพิจารณาความ
3.2, 4.3, 5.1 สอดคลองกันของ
มคอ.3 และ มคอ.5
- การสัมภาษณ
อาจารยผูสอน
- การสุมสนทนากลุม
(Focus group)
นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน
- การสุมพิจาณา
ผลงานของนักศึกษา
- การตรวจสอบการให
คะแนน
- การพิจารณา
แบบทดสอบยอยและ
ขอสอบปลายภาค

ผลการทวนสอบ

- การกำหนดวัตถุประสงค
กระบวนวิชาสอดคลองกับ
คำอธิบายกระบวนวิชาและ
ครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรียนรู ใน มคอ.3
- กิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
- การวัดและประเมินผล
สอดคลองกับวัตถุประสงคและ
กิจกรรมการเรียนรู จําแนกตาม
TQF รายดานไดดังนี้
• ดานที่ 1 ใชการบันทึกเขาชั้น
เรียน
• ดานที่ 2 และ 3 ใชการ
ทดสอบยอยและสอบปลายภาค
และประเมินผลงาน
• ดานที่ 4 ใชการประเมิน
พฤติกรรมและผลงาน
• ดานที่ 5 ใชการประเมินผล
งานและการนําเสนอทั้ง หนาชั้น
เรียนและผานสื่อออนไลน
- การมอบหมายภาระงานมี
ความเหมาะสมกับหนวยกิตของ
วิชา และมี Rubric ใหคะแนน
ชัดเจน
- แบบทดสอบยอยและขอสอบ
ปลายภาคสอดคลองตามเนือ้ หา
สาระที่เรียนในชั้นเรียน
- ผูเรียนไดสะทอนตนเองวามี
การพัฒนาทั้งดาน 1.1, 2.1,
2.3, 3.2, 4.3, 5.1 อยูใ นระดับดี

ขอคิดเห็น/
แนวทางปรับปรุง
- ควรมีการจัดทำสื่อการ
เรียนรูออนไลนเพื่อให
นักศึกษาสามารถเรียนรู
เพิ่มเติมนอกชั้นเรียนได
- ขอสอบในกระบวนวิชานี้
สอดคลองกับการสอบ
บรรจุขาราชการครู ผูสอน
สามารถยกระดับขอสอบ
โดยศึกษาตัวอยางขอสอบ
การแขงขันของ ก.ค.ศ. มา
พัฒนาขอสอบของวิชาได

โดยภาพรวมของการทวนสอบในระดับกระบวนวิชานั้นจะนำไปสรุป เปนภาพรวมการดำเนินงาน
ของ หลักสูตรทั้งหมด และสะทอนสูการทวนสอบระดับหลักสูตรเชน เดียวกัน เพื่อเปน สารสนเทศที่ มี
ประโยชนสูการ ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณคา คุณภาพ และคุณประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ ตอไป
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