


สารบัญ 

                 หน้า 

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร      1 
 ระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน      3 
แนวทางและข้อเสนอแนะการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับหลักสูตร 
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ส าหรับหลักสูตรตามเกณ์์  8)    7 
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ส าหรับหลักสูตรตามเกณ์์  8)    16 

- หลักสูตรระดับปริญญาตรี        1) 
- หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก       22 
- หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณ์ิตชั้นสูง      32 
องค์ประกอบที่ 2 บัณ์ิต (ส าหรับหลักสูตรตามเกณ์์  8) และ 8)     36 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (ส าหรับหลักสูตรตามเกณ์์  8) และ 8)    82 
องค์ประกอบที่ 8 อาจารย์ (ส าหรับหลักสูตรตามเกณ์์  8) และ 8)     87 
องค์ประกอบที่ 8 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (ส าหรับหลักสูตร  53 
ตามเกณ์์  8) และ 8)      
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ส าหรับหลักสูตรตามเกณ์์  8) และ 8)   60 

แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลระดับหลักสูตร 
 แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลระดับหลักสูตร      62 
แนวทางการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
 แนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7     65 

แนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม มคอ. 7 (ส าหรับ 66 
หลักสูตรตามเกณ์์  8)    
แนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม มคอ. 7 (ส าหรับ 99 
หลักสูตรตามเกณ์์  8)   
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 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ได้ก าหนดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยไว้ดังนี้ 

1) การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปฏิบัติการ หมายถึง การจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และส่วนงานทั้งส่วนงาน
วิชาการและส่วนงานอื่น ประกอบด้วย 
1.1) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

คุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงานภายใต้      
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

1.2) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก หมายถึง การจัดให้มีการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ผลสัมฤทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับส่วนงานและกลุ่มสาขาวิชา 

2) ระบบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับยุทธศาสตร์ หมายถึง การติดตาม 
ประเมินผลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทางด้านการเป็นสถาน 
ศึกษาสมบูรณ์แบบทางด้านวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และคุณภาพวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

 
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว ได้ก าหนดวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฏิบัติการ โดย

ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีแผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี ซึ่ง 
ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้เสนอแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2561 และแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี 
2561 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและได้รับความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2561 

 
1) แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี 2561 
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
- ใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งประกาศใช้ 

ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียด 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

 

 



Curriculum QA Guidelines ระดับหลักสูตร 2561   2
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

องค์ประกอบ จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

รายละเอียด 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

1 ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 
- ระดับปริญญาตรี 3 ประเด็น 
- ระดับบัณฑิตศึกษา 11 ประเด็น 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
- ระดับปริญญาตรี 5 ประเด็น 
- ระดับบัณฑิตศึกษา 10 ประเด็น 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 2 ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกที่ ได้ รับการตี พิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

4 ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1 ตัวบ่งชี้ที่  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รวม 14  
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ระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี 2561 (ตรวจประเมินผลการ
ด าเนินงานของปีการศึกษา 2560) 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
- หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online (สอดคล้องกับรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ. 
7) 

- คณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรทุกหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. 
จ านวน 285 หลักสูตร (จากหลักสูตรทั้งหมด 294 หลักสูตร) ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2561 
ใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การตรวจประเมินแบบ site visit ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่
เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 จ านวน 117 หลักสูตร  

2) การตรวจประเมินแบบ consensus ส าหรับหลักสูตรที่ไม่ได้รับการ site visit จ านวน 168 
หลักสูตร    

 
ตารางที่ 1 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 และจ านวนหลักสูตรจ าแนกตามประเภท
การประเมิน 
 

ส่วนงาน จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน รวม จ านวนหลักสูตรที่ site visit จ านวน
หลัก 
สูตรที่ 
con 

sensus 

 ตรี โท ประกาศ
นียบัตร
บัณฑิต
ชั้นสูง 

เอก ตร ี โท ประกาศ
นียบัตร
บัณฑิต
ชั้นสูง 

เอก รวม 

1. การสื่อสารมวลชน 1 1 - - 2 - - - - 0 2 
2. เกษตรศาสตร ์ 2 11 - 7 20 - 4 - 3 7 13 
3. ทันตแพทยศาสตร ์ 1 3 1 2 7 - - 1 1 2 5 
4. เทคนิคการแพทย์ 4* 5 - 1 10 1 1 - 1 3 5 
5. นิติศาสตร ์ 1 1 - - 2 - - - - 0 2 
6. บริหารธุรกิจ 2 4** - 1 7 - - - 1 1 3 
7. พยาบาลศาสตร ์ 2*** 10 - 2 14 - 3 - - 3 9 
8. แพทยศาสตร ์ 1**** 10 1 13 25 - 6 1 4 11 13 
9. เภสัชศาสตร ์ 1***** 4 - 2 7 - - - 1 1 5 
10. มนุษยศาสตร ์ 13 9 - 1 23 7 4 - - 11 12 
11. รัฐศาสตร์ฯ 3 3 - - 6 - 1 - - 1 5 
12. วิจิตรศิลป์ 9 3 - 1 13 4 1 - - 5 8 
13. วิทยาศาสตร ์ 13 20 - 16 49 10 11 - 10 31 18 
14. วิศวกรรมศาสตร ์ 9 13 - 8 30 6 7 - 6 19 11 
15. ศึกษาศาสตร ์ 12 6 - 2 20 7 2 - 1 10 10 
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ส่วนงาน จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน รวม จ านวนหลักสูตรที่ site visit จ านวน
หลัก 
สูตรที่ 
con 

sensus 

 ตรี โท ประกาศ
นียบัตร
บัณฑิต
ชั้นสูง 

เอก ตร ี โท ประกาศ
นียบัตร
บัณฑิต
ชั้นสูง 

เอก รวม 

16. เศรษฐศาสตร ์ 2 2 - 2 6 1 - - - 1 5 
 

17.สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 2 1 - - 3     0 3 
18. สังคมศาสตร ์ 5 7 - 4 16 2 2 - 1 5 11 
19. สัตวแพทยศาสตร์ 1 3 - 2 6 - 1 - - 1 5 
20. อุตสาหกรรมเกษตร 6 3 - 2 11 2 1 - - 3 8 
21. วิทยาลัยศิลปะ ฯ 3 2 - 1 6 - - - - 0 6 
22. บัณฑิตวิทยาลัย - 7 - 2 9 - - - - 0 9 
23. สาธารณสุขศาสตร์ - 2 - - 2 - 2 - - 2 0 
24. วิทยาลัยนานาชาติ
นวัตกรรมดิจิทัล 

- - - - 0 - - - - 0 0 

รวม 93 130 2 69 294 40 46 2 29 117 168 
หมายเหตุ  1) * คณะเทคนิคการแพทย์ งดเว้นการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย์ และกายภาพบ าบัด 
 2) ** คณะบริหารธุรกิจ งดเว้นการประเมินหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
 3) *** คณะพยาบาลศาสตร์ งดเว้นการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
 4) **** คณะแพทยศาสตร์ งดเว้นการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

5) ***** คณะเภสัชศาสตร์ งดเว้นการประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
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2)  แผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

โครงการ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. การอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

            

2. การจัดประชุมประเมนิผลโครงการตรวจประเมินระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2559 

            

3. การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2561 แก่ทุกส่วนงานวิชาการ 

            

4. การจัดท าคู่มือการบริหารและพัฒนาหลักสูตรเผยแพร่ให้กับ
ผู้บริหาร อาจารยป์ระจ าหลักสตูร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และบุคลากรที่เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา บริหาร 
และการรายงานผลการด าเนินงาน 

            

5. QA Show & Share ของหลักสูตรที่มีผลการด าเนินงานใน
ระดับดีมากหรือมีแนวปฏิบตัิที่ดใีนการด าเนินการ 

            

6. การจัดกิจกรรมพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือของเครือข่าย
บุคลากรด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสตูร 
(QA Cur family) 

            

7. การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
- การพัฒนาผู้ประเมินเดิม 
- การพัฒนาผู้ประเมินใหม่ จ านวน 2 รุ่น 

            

8. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษา 2560  

            

9. การจัดท ารายงานการวิจัยภาวะการมีงานท าของบัณฑิต
ประจ าปี 2561 

            

10. การจัดท ารายงานการวิจัยความพึงพอใจของนายจา้ง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใชบ้ัณฑิต ประจ าปี 2561 
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(ส าหรับหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 48) 
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ตัวบ่งชีท้ี ่1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
  

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง 

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

และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
    

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

    

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์     
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา     
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
    

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

    

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

    

รวม 3 ข้อ 11 ข้อ 11 ข้อ 5 ข้อ 
 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 
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การรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง 

1. จ านวน
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 
ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 

1. อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตร เท่านั้น กรณ ี 
 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน 
 หลักสูตรปกติและหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ

หลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว  และต้องเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาเหมือนกัน  
(บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549) 

2. กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่ม
วิชาที่เปิดสอน ทั้งนี้ แขนงวิชา/กลุ่มวิชาพิจารณาในส่วนของวิชาเอกเลือกท่ีก าหนดให้เลือกเรียนตั้งแต่ 
30 หน่วยกิตขึ้นไป อาทิ หลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์ มี 7 แขนงวิชา ควรจะมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 21 คน เป็นต้น 

3. หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือ
หลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียน
สามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น โดยการจะก าหนดว่า
หลักสูตรใดเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ต้องผ่านการรับทราบจาก สกอ. ไม่ใช่ก าหนดเองโดยหลักสูตร 
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+
วิทยาศาสตร์-เคมี)  
          นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
2549  ข้อ 4.4 ได้ก าหนดลักษณะหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ เป็นการน าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไปใช้
พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานในด้านอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา เคหการ และการดูแลสุขภาพ เพ่ือสร้างความช านาญเฉพาะทาง   
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วนผลิตภัณฑ์  หรือกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา การวัดผล
การศึกษา การวิจัยการศึกษา 
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(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 

4. กรณีที่หลักสูตรเป็นพหุวิทยาการจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก
สาขาวิชาอื่น นอกคณะ หรือจะเป็นสาขาอื่นในคณะเดียวกัน 
หลักสูตรพหุวิทยาการเป็นหลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการ
เรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็น
ศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น เช่น วิศวกรรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศา สตร์+ 
แพทยศาสตร์) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+เคมี) เป็นต้น ดังนั้น หลักสูตรควรท าให้มั่นใจว่ามี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาตามสาระวิชาที่
ปรากฏในหลักสูตร  

5. อาจารย์ที่จะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ จะต้องมีสัญญาจ้างให้เป็นอาจารย์ประจ าเต็ม
เวลา มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ทั้งนี้ หากหมดสัญญาจ้าง 
คณะจะต้องขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) มายังมหาวิทยาลัย และยินยอมให้หมด
สัญญาจ้างได้ไม่เกิน 3 เดือน 

6. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ค าว่า “ตลอด
ระยะเวลา” คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลานั้น 
ควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค าว่า “ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/
ลาออกของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หาก
ได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ถึง
ขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่า
มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  แต่ใน
ระบบ CHE QA จะไม่สามารถเพิ่มชื่ออาจารย์ท่านนั้นเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ ซึ่งจะส่งผล
ให้ผลการประเมินของหลักสูตรไม่ผ่านในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ดังนั้น คณะควร
จะต้องขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) มายังมหาวิทยาลัย เพื่อให้การประเมินใน
ระบบ CHE QA Online เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. การลาศึกษาต่อของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร มีหลักการดังนี้   
1) การลาศกึษาต่อเต็มเวลา ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรได ้  
2) การลาศึกษาต่อบางเวลาหรือภาคฤดูร้อน ที่ไม่กระทบกับเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถ

ท าหนา้ทีอ่าจารย์ประจ าหลักสตูรได ้(มติคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานฯ ครั้งที ่1/60 (9 ม.ค. 60))  
ในกรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาศึกษาต่อระหว่างการจัดการศึกษา หลักสูตรควรมีการ

วางแผนล่วงหน้าในการเตรียมทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนั้น ในการพิจารณาว่าผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 หรือไม่นั้น จะพิจารณาว่าผู้รับผิดชอบหลักสูตรมิได้เพิกเฉย และได้ด าเนินการผ่าน
คณะไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือแจ้ง สกอ. รับทราบ (แบบฟอร์ม สมอ. 08) ในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านใหม่ปฏิบัติหน้าที่แทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เดิมที่ขอลาศึกษา  
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท/ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

2. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนอย่าง
น้อย 2 คน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน  

ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 
1. อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี) สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรีได้ 

เนื่องจากเกณฑ์ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด าร ง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน อย่างน้อย  2 คน 

2. การพิจารณาว่าคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ให้พิจารณาการแบ่งสาขาวิชา
ตาม ISCED2013 ของ UNESCO 

3. กรณีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท างานวิจัยด้วย  
 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง 
3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

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

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

 
ข้อสังเกต 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน หมายถึง 3 คนใน 5 คนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

- 1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาโท หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา



Curriculum QA Guidelines ระดับหลักสูตร 2561   12
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการ
สอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน 
และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 

 
ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 

หลักสูตรปริญญาโท ก าหนดว่าให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาโทได้  แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี 
นับจากวันที่เริ่มสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ (บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 

 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง 
5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 

- 1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 

6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้า
มี) 

- 1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 

 
ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 

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

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. อาจารย์ประจ าที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิบัตร ต้องได้รับการเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกโดยสภาวิชาชีพ  

จึงสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ หากมีเง่ือนไขเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 

4. กรณีนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 สามารถแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ดังนั้นนักวิจัยสามารถด าเนินการขอ
อนุมัติแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะได้ 

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็น
บุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็น
บุคลากรประจ าในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
อาจเป็นบุคคลากรประจ าในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพด้านนั้น เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน
สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของ     
สภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 

5. จะเริ่มนับว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  เมื่อ    
โครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาได้รับการอนุมัติ 

 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง 
7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

- 1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
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 ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง
เกณฑ์การประเมินก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ดังนั้น การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัย) มาเป็น
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์อาจไม่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง 
8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

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

 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทน
การตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
ไม่ใช่ปีที่ขอจด 

 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง 
9. ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

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

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 
คน 

 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10.1 
ระบุไว้ว่า “อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและ
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ปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน” ในทาง
กฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น หาก
สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าอาจารย์มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้เสนอสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายไป แต่ทั้งนี้ อาจารย์ประจ า 1 คน จะดูแล
นักศึกษาในฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ไม่เกิน 10 คน และการขยายจ านวนนักศึกษาในกรณีนี้
ใช้ได้เฉพาะกรณีวิทยานิพนธ์เท่านั้น ไม่นับรวมการค้นคว้าอิสระ 

2. นับภาระงานตามเกณฑ์เฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหลัก  (Major 
Advisor) เท่านั้น โดยนับนักศึกษาทั้งหมดที่อยู่ในความดูแลรายภาคการศึกษา และลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาสอบ
วิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ สามารถตัดชื่อนักศึกษารายนั้นออก และรับนักศึกษารายใหม่เข้ามาอยู่ในความ
ดูแลได้ โดยไม่ต้องรอให้นักศึกษารายนั้นได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

- อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีโดยนับรวมปีที่ประเมิน  

 

 ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง
ผลงานวิจัยนับรวมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท/ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

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

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

 

ข้อเสนอแนะในการการประเมินตนเอง 
1. ส าหรับหลักสูตร 5 ปีประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8 
2. การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินนี้ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับมาก 
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(ส าหรับหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 58) 
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ตัวบ่งชีท้ี ่1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง 

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

และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
    

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

    

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์     
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา     
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
    

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

    

รวม 5 ข้อ 10 ข้อ 10 ข้อ 5 ข้อ 
 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 
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การรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ 
1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

 
ข้อสังเกต 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล 
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้เกิน 2 คน 

 
ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 

1. หากเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 สามารถเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอื่นที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 ได้ แต่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 หรือ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรอ่ืนที่ใช้เกณฑ์ฯ 48 ไม่ได้  ในทางกลับกันอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ฯ  48 
สามารถไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืนที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 ได้ แต่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์ฯ 48 หรือ ผู้อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 ไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นหลักสูตรพหุวิทยาการ 
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กันในระดับเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตรเท่านั้น (บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 
ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549) 

2. หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือ
หลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียน
สามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น โดยการจะก าหนดว่า
หลักสูตรใดเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ต้องผ่านการรับทราบจาก สกอ. ไม่ใช่ก าหนดเองโดยหลักสูตร 
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+
วิทยาศาสตร์-เคมี)  
          นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
2549  ข้อ 4.4 ได้ก าหนดลักษณะหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ เป็นการน าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไปใช้
พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานในด้านอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา เคหการ และการดูแลสุขภาพ เพ่ือสร้างความช านาญเฉพาะทาง   
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ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วนผลิตภัณฑ์  หรือกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา การวัดผล
การศึกษา การวิจัยการศึกษา (ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 

3. กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน ทั้งนี้ แขนงวิชา/กลุ่มวิชาพิจารณาในส่วนของวิชาเอกเลือกที่ก าหนดให้เลือก
เรียนตั้งแต่ 30 หน่วยกิตข้ึนไป อาทิ หลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์ มี 7 แขนงวิชา ควรจะมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 21 คน เป็นต้น 

4. อาจารย์ที่จะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ จะต้องมีสัญญาจ้างให้เป็นอาจารย์ประจ า
เต็มเวลา มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ทั้งนี้ หากหมดสัญญาจ้าง 
คณะจะต้องขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) มายังมหาวิทยาลัย และยินยอมให้หมด
สัญญาจ้างได้ไม่เกิน 3 เดือน 

5. การนับจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ค าว่า 
“ตลอดระยะเวลา” คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค าว่า “ต้องมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมได้ให้หลักการว่า 
การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่ถึงข้ันตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการ
ในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

6. การลาศึกษาต่อของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร มีหลักการดังนี้   
1) การลาศกึษาต่อเต็มเวลา ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรได ้  
2) การลาศึกษาต่อบางเวลาหรือภาคฤดูร้อน ที่ไม่กระทบกับเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถ

ท าหนา้ทีอ่าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ (มติคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานฯ ครั้งที่ 1/60 (9 ม.ค. 
60))  

ในกรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาต่อระหว่างการจัดการศึกษา หลักสูตรควรมี
การวางแผนล่วงหน้าในการเตรียมทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนั้น ในการพิจารณาว่าผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 หรือไม่นั้น จะพิจารณาว่าหลักสูตรมิได้เพิกเฉย และได้ด าเนินการผ่านคณะไปยัง
มหาวิทยาลัยเพื่อแจ้ง สกอ. รับทราบ (แบบฟอร์ม สมอ. 08) ในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ือให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านใหม่ปฏิบัติหน้าที่แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเดิมที่ขอลาศึกษา  
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ในกรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอลาเพ่ิมพูนความรู้ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6-12 เดือน 
อาจส่งผลให้อาจารย์ท่านนั้นไม่สามารถดูแลบริหารจัดการหลักสูตรได้ จึงควรด าเนินการแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านใหม่ ให้รับหน้าที่แทนในช่วงที่ท่านเดิมไม่อยู่ และควรท าเรื่องแจ้งให้ 
สกอ. รับทราบ  

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
ทั้งนี้ เพ่ือความต่อเนื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่หลักสูตร
สามารถเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ถ้ามีเหตุผลหรือความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ต่อ
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

8. ครูคลินิกมีคุณวุฒิปริญญาตรี หากเป็นอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาปริญญาตรีก่อนเกณฑ์ประกาศใช้ 
เท่านั้นสามารถอนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ 
2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ใน 5 
คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านการปฎิบัติการ 

 

ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 
1. การพิจารณาว่าคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ให้พิจารณาการแบ่งสาขาวิชา

ตาม ISCED2013 ของ UNESCO 
2. กรณีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท างานวิจัยด้วย  

 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ 
3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

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

 

ข้อสังเกต 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 



Curriculum QA Guidelines ระดับหลักสูตร 2561   21
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 
กรณีที่หลักสูตรเป็นพหุวิทยาการจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก
สาขาวิชาอื่น นอกคณะ หรือจะเป็นสาขาอ่ืนในคณะเดียวกัน หลักสูตรพหุวิทยาการเป็นหลักสูตรที่
น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ วิจัย จนกระท่ังผู้เรียนสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่
ขึ้น ดังนั้น หลักสูตรควรท าให้มั่นใจว่ามีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษาตามสาระวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร หากอาจารย์จากสาขาวิชาอ่ืนจะท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (หรือร่วม) หลักสูตรต้องแต่งตั้งอาจารย์ท่านนั้นเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรพหุวิทยาการนั้น 
(เกณฑ์ 58) 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ 
4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน 
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
 อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างาน
ที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

 
ข้อสังเกต 

1. อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

2. อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
 
ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 

การจัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้นๆ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในข้อ 10.1.3  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขอ 10.3.5 และ 10.4.5 ประเด็นอาจารย์พิเศษต้องมี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ (มติ
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานฯ ครั้งที ่7/60 (17 ก.ค.60)) 
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เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ 
10. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

 
ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 

การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินนี้ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับมาก  
 

หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

 
ข้อสังเกต 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล 
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยากรให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้เกิน 2 คน 

 
ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 

1. หากเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 สามารถเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอื่นที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 ได้ แต่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 หรือ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรอ่ืนที่ใช้เกณฑ์ฯ 48 ไม่ได้  ในทางกลับกันอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ฯ  48 
สามารถไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืนที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 ได้ แต่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์ฯ 48 หรือ ผู้อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 ไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นหลักสูตรระดับ โท-เอก 
สาขาวิชาเดียวกัน และหลักสูตรพหุวิทยาการ ที่ตรงหรือสัมพันธ์กันในระดับเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร
เท่านั้น(บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549) 

2. หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือ
หลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียน
สามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น โดยการจะก าหนดว่า
หลักสูตรใดเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ต้องผ่านการรับทราบจาก สกอ. ไม่ใช่ก าหนดเองโดยหลักสูตร 
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ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+
วิทยาศาสตร์-เคมี)  
          นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
2549  ข้อ 4.4 ได้ก าหนดลักษณะหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ เป็นการน าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไปใช้
พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานในด้านอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา เคหการ และการดูแลสุขภาพ เพ่ือสร้างความช านาญเฉพาะทาง   
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วนผลิตภัณฑ์  หรือกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา การวัดผล
การศึกษา การวิจัยการศึกษา (ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 

3. อาจารย์ที่จะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ จะต้องมีสัญญาจ้างให้เป็นอาจารย์ประจ า
เต็มเวลา มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ทั้งนี้ หากหมดสัญญาจ้าง 
คณะจะต้องขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) มายังมหาวิทยาลัย และยินยอมให้หมด
สัญญาจ้างได้ไม่เกิน 3 เดือน 

4. การนับจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ค าว่า 
“ตลอดระยะเวลา” คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค าว่า “ต้องมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมได้ให้หลักการว่า 
การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่ถึงข้ันตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการ
ในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

5. ในกรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาต่อระหว่างการจัดการศึกษา หลักสูตรควรมีการ
วางแผนล่วงหน้าในการเตรียมทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้น ในการพิจารณาว่าผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 หรือไม่นั้น จะพิจารณาว่าผู้รับผิดชอบหลักสูตรมิได้เพิกเฉย และได้ด าเนินการผ่าน
คณะไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือแจ้ง สกอ. รับทราบ (แบบฟอร์ม สมอ. 08) ในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านใหม่ปฏิบัติหน้าที่แทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเดิมที่ขอลาศึกษา  

6. ในกรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอลาเพิ่มพูนความรู้ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6-12 เดือน ส่งผล
ให้อาจารย์ท่านนั้นไม่สามารถดูแลบริหารจัดการหลักสูตรได้ จึงควรด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านใหม่ ให้รับหน้าที่แทนในช่วงที่ท่านเดิมไม่อยู่ และควรท าเรื่องแจ้งให้ สกอ. 
รับทราบ  

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
ทั้งนี้ เพ่ือความต่อเนื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่หลักสูตร
สามารถเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ถ้ามีเหตุผลหรือความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ต่อ
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

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

ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 
1. การพิจารณาว่าคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ให้พิจารณาการแบ่งสาขาวิชา

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

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ” ดังนั้น ผลงานวิจัยที่
เป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จึงต้องมีการเผยแพร่ด้วย (ดู เอกสารแนบท้ายประกาศ กพอ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
http://www.grad.cmu.ac.th/documents/AcademicDefinition.pdf) 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

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

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 
ข้อสังเกต 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์
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ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพนัธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 
1. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง “ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ” ดังนั้น ผลงานวิจัยที่
เป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จึงต้องมีการเผยแพร่ด้วย (ดูเอกสารแนบท้ายประกาศ กพอ. เรื่อง 
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค ค ล ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร 
http://www.grad.cmu.ac.th/documents/AcademicDefinition.pdf) 

2. กรณีอาจารย์ที่จบใหม่ ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังปริญญา ไม่สามารถถูกแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาโท แต่สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปริญญาโทได้  ทั้งนี้คณะ/ภาควิชา 
ควรส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้ท างานวิจัยอย่างเต็มที่และเร่งสร้างผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มี
ประสบการณ์สูงขึ้นและสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ต่อไป 

3. กรณีที่หลักสูตรเป็นพหุวิทยาการจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก
สาขาวิชาอื่น นอกคณะ หรือจะเป็นสาขาอ่ืนในคณะเดียวกัน หลักสูตรพหุวิทยาการเป็นหลักสูตรที่
น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ วิจัย จนกระท่ังผู้เรียนสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่
ขึ้น ดังนั้น หลักสูตรควรท าให้มั่นใจว่ามีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษาตามสาระวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร หากอาจารย์จากสาขาวิชาอ่ืนจะท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (หรือร่วม) หลักสูตรต้องแต่งตั้งอาจารย์ท่านนั้นเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรพหุวิทยาการนั้น 
(เกณฑ์ 58) 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่าง

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
- มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง
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เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 

น้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

กับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 
ข้อสังเกต 

1. อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

2. อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
 
ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 

1. หลักสูตรปริญญาโท ก าหนดให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาโทได้  แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี 
นับจากวันที่เริ่มสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ (บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 

2. กรณีอาจารย์พิเศษ หากไม่มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง ไม่สามารถเป็น
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้  

3. การจัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าของ
มหาวิ ทยาลั ย เป็ นผู้ รั บผิ ดชอบ ในรายวิ ช านั้ นๆ  เป็ น ไปตาม เจตนารมณ์ ของประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.3.5 และ 
10.4.5 ประเด็นอาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ (มติคณะอนุกรรมด้านมาตรฐานฯ ครั้งที่ 7/60 (17 ก.ค.60)) 

 
เกณฑ์การ คุณลักษณะหลักสูตร 
ประเมิน ปริญญาโท ปริญญาเอก 

5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
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เกณฑ์การ คุณลักษณะหลักสูตร 
ประเมิน ปริญญาโท ปริญญาเอก 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 
ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 

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

2. อาจารย์ประจ าที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิบัตร ต้องได้รับการเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกโดยสภาวิชาชีพ  
จึงสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ หากมีเง่ือนไขเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 

3. กรณีนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 สามารถแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ดังนั้นนักวิจัยสามารถด าเนินการขอ
อนุมัติแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะได้ 

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็น
บุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็น
บุคลากรประจ าในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
อาจเป็นบุคคลากรประจ าในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพด้านนั้น เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน
สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของ     
สภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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4. จะเริ่มนับว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  เมื่อ    
โครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาได้รับการอนุมัติ 

 
เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 

 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

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

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ี
ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง

1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ของหลักสูตรปริญญาโท หาก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 5 เรื่อง ก็สามารถเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของหลักสูตรปริญญาโทได้   

3. กรณีอาจารย์เกษียณอายุ แต่ไม่ได้กลับเข้ามาท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลา โดยใช้ระบบการ
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย นับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หากแม้มีผลงานวิจัยครบจ านวนข้างต้น 
แต่ไม่มีผลงานวิจัยใน 5 ปีสุดท้าย  ก็ไม่สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้  
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เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

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

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

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

 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อย
กว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่
ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง

1. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย “อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก” 
ดังนั้น อาจารย์ประจ าภายในมหาวิทยาลัยที่จะเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องถูกแต่งตั้งเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้น 

2. อาจารย์ที่จบวุฒิบัตร สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ หากสภาวิชาชีพให้การรับรองการ
เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก   
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3. นักวิจัยที่อยู่ในสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยจะสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ต้องถูกแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

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

5. อาจารย์ที่เกษียณอายุไปแล้ว แต่ไม่ได้กลับเข้ามาท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลา โดยใช้ระบบการ
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ได้ 
หากมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
(ในหลักสูตรปริญญาโท) หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง (ใน
หลักสูตรปริญญาเอก) 

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

7. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ถ้ามีคุณวุฒิปริญญาโท และมีต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์หรือ
ศาสตราจารย์ สามารถขอเสนอแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ โดยจะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและแจ้ง กกอ. ทราบ 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

แผน ก1 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศ กกอ. 

แบบ 1 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง 

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

แบบ 2 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ.  

 แผน ข 
- รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของ
การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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 ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง
1. กรณีการยื่นเอกสารขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรถือว่ายังไม่เกิดองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้ง

กรณีสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เช่น หนังสือทั่วไป (book) หนังสือรวมเรื่องเฉพาะ (monograph)  รวม
บทความปริทัศน์ประจ าปี (annual reviews) ไม่ได้เป็นการแสดงองค์ความรู้ใหม่ จึงไม่สามารถใช้
แทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 (มติคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานฯ ครั้งที่ 12/59 (12 ธ.ค. 59)) 

2. รายงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท แผน ข ที่ส านักหอสมุดน าขึ้นเผยแพร่ online 
เข้าเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

 
เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 

 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

  วิทยานิพนธ์  
- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน 
  การค้นคว้าอิสระ  
 - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน 
 - หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ หรือปริญญาโทและมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน 
 - หากเป็นที่ปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง

นับภาระงานตามเกณฑ์เฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหลัก  (Major 
Advisor) เท่านั้น โดยนับนักศึกษาทั้งหมดที่อยู่ในความดูแลรายภาคการศึกษา และลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาสอบ
วิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ สามารถตัดชื่อนักศึกษารายนั้นออก และรับนักศึกษารายใหม่เข้ามาอยู่ในความ
ดูแลได้ โดยไม่ต้องรอให้นักศึกษารายนั้นได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ปริญญาโท ปริญญาเอก 
10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

 
ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 

การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินนี้ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับมาก  
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หลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

 
ข้อสังเกต 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล 
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้เกิน 2 คน 

 
ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 

1. หากเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 สามารถเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอื่นที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 ได้ แต่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 หรือ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรอ่ืนที่ใช้เกณฑ์ฯ 48 ไม่ได้  ในทางกลับกันอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ฯ  48 
สามารถไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืนที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 ได้ แต่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์ฯ 48 หรือ ผู้อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ฯ 58 ไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นหลักสูตรระดับ โท-เอก 
สาขาวิชาเดียวกัน และหลักสูตรพหุวิทยาการ ที่ตรงหรือสัมพันธ์กันในระดับเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร
เท่านั้น(บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549) 

2. การนับจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ค าว่า 
“ตลอดระยะเวลา” คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค าว่า “ต้องมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมได้ให้หลักการว่า 
การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่ถึงข้ันตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการ
ในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

3. อาจารย์ที่จะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ จะต้องมีสัญญาจ้างให้เป็นอาจารย์ประจ า
เต็มเวลา มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ทั้งนี้ หากหมดสัญญาจ้าง 
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คณะจะต้องขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) มายังมหาวิทยาลัย และยินยอมให้หมด
สัญญาจ้างได้ไม่เกิน 3 เดือน 

4. ในกรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาต่อระหว่างการจัดการศึกษา  หลักสูตรควรมีการ
วางแผนล่วงหน้าในการเตรียมทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้น ในการพิจารณาว่าผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 หรือไม่นั้น จะพิจารณาว่าผู้รับผิดชอบหลักสูตรมิได้เพิกเฉย และได้ด าเนินการผ่าน
คณะไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือแจ้ง สกอ. รับทราบ (แบบฟอร์ม สมอ. 08) ในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านใหม่ปฏิบัติหน้าที่แทนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิมที่ขอลาศึกษา  

5. ในกรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอลาเพ่ิมพูนความรู้ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6-12 เดือน ส่งผลให้
อาจารย์ท่านนั้นไม่สามารถดูแลบริหารจัดการหลักสูตรได้ จึงควรด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านใหม่ ให้รับหน้าที่แทนในช่วงที่ท่านเดิมไม่อยู่ และควรท าเรื่องแจ้งให้ สกอ. 
รับทราบ  

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
ทั้งนี้ เพ่ือความต่อเนื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ หลักสูตร
สามารถเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ถ้ามีเหตุผลหรือความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ต่อ
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

 
ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 

1. การพิจารณาว่าคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ให้พิจารณาการแบ่งสาขาวิชา
ตาม ISCED2013 ของ UNESCO 

2. กรณีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท างานวิจัยด้วย  
3. ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง “ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ” ดังนั้น ผลงานวิจัยที่
เป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จึงต้องมีการเผยแพร่ด้วย (ดูเอกสารแนบท้ายประกาศ กพอ. เรื่ อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
http://www.grad.cmu.ac.th/documents/AcademicDefinition.pdf) 

 
 
 
 

http://www.grad.cmu.ac.th/documents/AcademicDefinition.pdf
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เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- คุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ต าแหน่งทางรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 
ข้อสังเกต 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 
ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง “ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ” ดังนั้น ผลงานวิจัยที่
เป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จึงต้องมีการเผยแพร่ด้วย (ดูเอกสารแนบท้ายประกาศ กพอ. เรื่อง 
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค ค ล ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร 
http://www.grad.cmu.ac.th/documents/AcademicDefinition.pdf) 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

 อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 
กรณีอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒขิั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 
ข้อสังเกต 

1. อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

http://www.grad.cmu.ac.th/documents/AcademicDefinition.pdf
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2. อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
 
ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 

1. กรณีอาจารย์พิเศษ หากไม่มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง ไม่สามารถเป็น
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้  

2. การจัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าของ
มหาวิ ทยาลั ย เป็ นผู้ รั บผิ ดชอบ ในรายวิ ช านั้ นๆ  เป็ น ไปตาม เจตนารมณ์ ของประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.3.5 และ 
10.4.5 ประเด็นอาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ (มติคณะอนุกรรมด้านมาตรฐานฯ ครั้งที่ 7/60 (17 ก.ค.60)) 

 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

 
ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 

การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินนี้ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับมาก  
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(ส าหรับหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 48 และ 58) 
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ตัวบ่งชีท้ี ่2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะด าเนินการสรุปข้อมูลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านวิชาชีพ รวมถึงอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แยกตามรายหลักสูตรและน าเสนอข้อมูลให้ทุกคณะต่อไป ยกเว้นคณะที่แจ้ง
ความประสงค์ในการส ารวจเอง จะใช้ข้อมูลที่ส ารวจจากคณะ (ประกอบด้วย คณมนุษยศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะ      
เภสัชศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา และคณะเกษตรศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา)  

 
ข้อสังเกต 

1. ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 
อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมามาใช้
ประกอบการประเมิน ส าหรับหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

3. กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
4. กรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ ที่มีนักศึกษาต่างชาติประมาณร้อยละ 90 การประเมินบัณฑิตอาจไม่

ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาว
ไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจาก
นักศึกษาไทยจ านวน 10 คน เป็นฐานที่ร้อยละ 100 

 

ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะด าเนินการสรุปร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระดับหลักสูตร และส่งข้อมูลให้ทุกคณะเพ่ือใช้ในการประเมิน (ข้อมูล ณ 
วันที่ 24 มกราคม 2561) ยกเว้นคณะวิจิตรศิลป์ที่แจ้งความประสงค์ในการส ารวจเอง จะใช้ข้อมูลที่
ส ารวจจากคณะ และขอความร่วมมือให้ทุกคณะด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการได้งานท า
ของบัณฑิต เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไข คือ 1 ปีหลังจากส าเร็จการศึกษา โดยแจ้งให้บัณฑิตเข้าไปปรับปรุง
ข้อมูลในระบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในตัวบ่งชี้ (สิ้นสุด ณ 31 กรกฎาคม 
2561) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานข้อมูลตัวบ่งชี้ต่อไป หลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัว กรณี
บ่งชี้นี้ เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อสังเกต 

1. จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
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2. การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่
ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

3. ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.2 ด้วย แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมามาใช้
ประกอบการประเมิน ส าหรับหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 

 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 
 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  × 100 

                               จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 -  บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 -  บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 -  บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ  
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า 
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 
ออกประกาศ 

-  ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 -  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 2 
0.80 -  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กพอ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน 
ฐานขอ้มูล TCI กลุม่ที่ 1 

1.00 -  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

-  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
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ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
ข้อสังเกต 

1. การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2. การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ ได้รับการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) การ
ตีพิมพ์ต้องเป็นผลงานตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ (ระบุฉบับที่และเลขหน้าชัดเจน) ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง

1. ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท นับตามปีปฏิทิน 
2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560) ส่วนจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด นับตามรอบปีการศึกษา 
2560 (สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561) 

2. ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา หมายรวมถึงผลงานของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาด้วย แต่มีการตีพิมพ์ในปีปฏิทิน 2560 และไม่จ าเป็นต้องเป็น
ผลงานของบุคคลเดียวกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในปีการศึกษา 2560 

3. กรณีท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาไปแล้วแต่มีผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในปีปฏิทิน 2560 
สามารถน ามารายงานได้  

4. กรณีการค้นคว้าอิสระ (IS) หากจะนับเป็นผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งได้ ต้องน ามาเขียนเป็นบทความ มี peer review และน าไปเผยแพร่ระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับ
คณะ (IS ของนักศึกษาปริญญาโท แผน ข ที่ส านักหอสมุดน าขึ้นเผยแพร่ online เข้าเกณฑ์การ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้) 

5. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ได ้

6. ในกรณีที่ไมมี่ผูส้ าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 
7. สิ่งประดิษฐ์ไม่นับเป็นงานสร้างสรรค์ 
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 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  × 100 
                               จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
 

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 -  บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 -  บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ 
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

-  ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 -  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 2 
0.80 -  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 
วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 1 

1.00 -  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่ าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

-  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
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ข้อสังเกต 
1. การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  

2. การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ ได้รับการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) การ
ตีพิมพ์เป็นผลงานตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ (ระบุฉบับที่และเลขหน้าชัดเจน) ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

3. ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 

ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน 
1. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 
2. ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก นับตามปีปฏิทิน 

2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560) ส่วนจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด นับตามรอบปีการศึกษา 
2560 (สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561) 

3. ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา หมายรวมถึง  ผลงานของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาด้วย แต่เป็นผลงานที่มีการตีพิมพ์ในปีปฏิทิน 2560 และไม่
จ าเป็นต้องเป็นผลงานของบุคคลเดียวกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดในปีการศึกษา 
25560 

4. กรณีท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาไปแล้ว แต่มีผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในปีปฏิทิน 2560 
สามารถน ามารายงานได้  

5. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ได ้

6. สิ่งประดิษฐ์ไม่นับเป็นงานสร้างสรรค์ 
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(ส าหรับหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 48 และ 58) 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.1 การรับนักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีแนวทางปฏบิัติที่
ดี โดยมีหลกัฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้
ชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 

1. ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุง
ให้ครบทุกประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
 การรับนักศึกษา 
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

2. ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ดูเจตนารมณ์ของ
หลักสูตร ว่าต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร และการจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะ
ศึกษาในหลักสูตรได้แก้ปัญหาในการรับนักศึกษาที่ระบุใน มคอ. 2 อย่างไร และเชื่อมโยงกับพ้ืนฐานที่
จ าเป็นในการเรียนรายวิชาในหลักสูตรอย่างไร  

3. ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย 
และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีผลจากการปรับปรุงที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีแนวทางปฏบิัติที่
ดี โดยมีหลกัฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้
ชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 

1. ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุง
ให้ครบทุกประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้'ในศตวรรษท่ี 21 

2. การพัฒนานักศึกษาน าไปสู่การท าให้บัณฑิตเป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้อย่างไร และได้พัฒนาให้บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เชื่อมโยงกับการ
ท างานในสายวิชาชีพอย่างไร 

 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน3.
ทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีผลจากการ 
ปรับปรุงที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน 
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 ตัวบ่งช้ีที ่3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีการรายงานผล
การด าเนินงาน 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเร่ือง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเร่ือง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดี
ขึ้นในทุกเร่ือง 

 มีผลการ
ด าเนินงานที่ 
โดดเด่น 
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่ม
เดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้
เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการ
ด าเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง 

 

 ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง
1. ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุงให้

ครบทุกประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
 การคงอยู่ 
 การส าเร็จการศึกษา 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามการด าเนินงานในตัว

บ่งชี้ท่ี 3.1 และ 3.2 และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
2. การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญ ไม่ได้เน้นที่ปริมาณ

หรือจ านวนข้อร้องเรียน 
3. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจ านวนนักศึกษาที่ออก

ทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การลาออกเนื่องจากย้ายสถานที่ท างาน
ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส าเร็จ
การศึกษาแล้ว 

4. หากอัตราการคงอยู่/การส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าที่ควรจะเป็น มีสาเหตุมาจากปัจจัยอะไร และน าไป
ปรับปรุง บริหาร และการพัฒนาหลักสูตรอย่างไร 
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ตัวอย่างการรายงานการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา (กรณีหลักสูตร 4 ปี) 

ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า 
(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อ
ออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2560 (3) 

2558 2559 2560 

2555      
2556      
2557      

 
ตัวอย่างการรายงานการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา (กรณีหลักสูตร 5 ปี) 
ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า 

(1) 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อ

ออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2560 (3) 

2558 2559 2560 

2554      
2555      
2556      

 
ตัวอย่างการรายงานการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา (กรณีหลักสูตร 2 ปี) 
ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า 

(1) 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อ

ออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2560 (3) 

2558 2559 2560 

2557      
2558      
2559      

 
การค านวนอัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 

1.1 อัตราการคงอยู่ = (1)-(3) x 100 

                             (1) 

1.2 อัตราส าเร็จการศึกษา = (2) x 100 

                 (1) 

5. ในประเด็นการประเมิน “มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น” ควรน าเสนอผลการด าเนินงานติดต่อกัน
อย่างน้อย 3 ปี 

6. ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้ 3.3 น าไปสู่การรับนักศึกษา การเตรียม
ความพร้อม และ/หรือการพัฒนาหลักสูตรอย่างไร 
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(ส าหรับหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 48 และ 58) 
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ตัวบ่งชีท้ี ่4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีแนวทางปฏบิัติที่
ดี โดยมีหลกัฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้
ชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 

1. ความหมายของอาจารย์ตามตัวบ่งชี้นี้ หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 48 /อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 58  

2. ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุง
ให้ครบทุกประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระบบการบริหารอาจารยป์ระจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารยป์ระจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลต่อการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรอย่างไร  

4. ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ทีท่ าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และ 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 
1. ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561) 
2. นับอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงรวมที่ลาศึกษาต่อในรอบปีการศึกษา 2560 
3. การนับจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะนับเมื่ออาจารย์ได้รับใบรับรองการส าเร็จการศึกษา

แล้ว 
4. การนับจ านวนอาจารย์ที่ ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการ จะนับได้ เมื่อผ่ านการพิจารณาของ               

สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว การยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะยังไม่นับ ซึ่งในการประเมิน
รอบปีการศึกษา 2560 จะนับเฉพาะที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2561 

5. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ส าหรับอาจารย์ที่บรรจุ
ใหม่ในปีที่ประเมิน ดังนี้  

9-12 เดือน  คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 

 
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   × 100 /อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
              จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งหมด /อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ  
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

  กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
ฐานข้อมูล ตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ      
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน     
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ      

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์   

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย  
 

ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 
1. ข้อมูลผลงานวิชาการตัวตั้งเป็นข้อมูลตามรอบปีปฏิทิน 2560 (มกราคม - ธันวาคม 2560) ส่วนข้อมูล

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตัวหารเป็นข้อมูลตามรอบปีการศึกษา 2560 /อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561) 
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2. การนับจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามระดับคุณภาพของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้นับ
ตามจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ไม่นับซ้ าแม้ว่าจะมีการเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล
ต่างๆ จ านวนมากกว่า 1 ฐานข้อมูล 

3. นับงานวิจัยทุกชิ้นของอาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แม้ว่าจะมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาร่วมเป็นผู้วิจัย 
4. กรณีผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ให้ดูจากรายชื่อผู้วิจัยที่ปรากฏ

ในสัญญาว่าจ้าง 
5. พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีรายชื่อ ณ วัน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สิ้นสุดปีการศึกษานั้นๆ โดยไม่ต้องน าระยะเวลาในการประจ าหลักสูตรมาพิจารณา 
6. กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ใช้อาจารย์/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประจ าหลักสูตร ชุดเดียวกัน การนับผลงานวิชาการสามารถนับได้ทั้ง 2 /อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร 
 

 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

                   จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง   
         จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งหมด /อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง 
การค านวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้ง
การอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ที่ตีพิมพ์ใน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ปริญญาเอกนั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจารณาผลการด าเนินงาน 5 ปี ย้อนหลังหลักสูตร
ตามปีปฏิทิน (2556-2560) ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน (2560) 
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ตัวบ่งชีท้ี ่4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีการรายงานผล
การด าเนินงาน 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเร่ือง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเร่ือง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดี
ขึ้นในทุกเร่ือง 

 มีผลการ
ด าเนินงานที่ 
โดดเด่น 
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่ม
เดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้
เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการ
ด าเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง 

 
 ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน

1. ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุง
ให้ครบทุกประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
 การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรับหลักสูตร 
 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรับหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้

ด าเนินการให้กับอาจารย์ตามการด าเนินงานในตัวบ่งช้ีที่ 4.1 
2. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรับ

หลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดด าเนินการ 

3. ในประเด็นการประเมิน “มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น” ควรน าเสนอผลการด าเนินงานติดต่อกัน
อย่างน้อย 3 ปี 

4. ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าไปสู่
การปรับปรุงระบบการแต่งตั้ง การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างไร 
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(ส าหรับหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 48 และ 58) 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏบิัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง

1. ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุง
ให้ครบทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ  
 การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีความเหมาะสมกับ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตรและสอดคล้องกับระดับชองหลักสูตร 
 ส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตในตัวบ่งชี้ 2.1 เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนดใน มคอ.2 
อย่างไร และน าไปสู่การพิจารณาปรับปรุงผลการเรียนรู้แต่ละด้านอย่างไร 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การก าหนดการเรียนรู้ และการก าหนดรายวิชา มีความสัมพันธ์กับอัตรา
การได้งานท าของบัณฑิตของหลักสูตรระดับ ป.ตรี และการผลิตผลงานวิจัยของบัณฑิต ป.โท-เอก 
อย่างไร 

4. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวข้องกับ ปรัชญา 
วัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ของหลักสูตรอย่างไร 

5. การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลต่อการพัฒนาหลักสูตร
อย่างไร 
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6. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน มคอ.2 ข้อ 9 การพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพของอาจารย์เกี่ยวข้อง
กับความก้าวหน้าของศาสตร์ของหลักสูตรอย่างไร 

7. แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ ควรดูที่ เนื้อหาสาระรายวิชาที่เปิดสอนว่าทันสมัย เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม่ 

8. หากเป็นการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระของกระบวนวิชาต่างๆ ให้ทันสมัย ไม่จ าเป็นต้อง รายงาน
ฟอร์ม สมอ.08 แต่ต้องด าเนินการแจ้งขอปรับปรุงกระบวนวิชา เพ่ือให้กรรมการบริหารและ
ประสานงานวิชาการ (กรณีระดับ ป.ตรี) หรือ คณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

9. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน มคอ.2 ข้อ 11 ความคิดเห็นของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างไร 

10. ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความ
ต้องการของประเทศ 

 
ตัวบ่งชีท้ี ่5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏบิัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

 ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง
1. ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุง

ให้ครบทุกประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
 การก าหนดผู้สอน  
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 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอน 

 การจัดเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ 

 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ท าให้นักศึกษาส าเร็จการศกึษาได้ตามระยะเวลา หรือมีผลงานตีพิมพ์ที่ดีข้ึน 

2. มคอ.3 และ มคอ.4 ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.2 อย่างไร ความเชื่อมโยงที่เห็นชัดเจนเป็นอย่างไร 

3. ประเด็นการบูรณาการเน้นที่การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยไม่จ าเป็นต้องท าทั้ง
รายวิชา หรือทุกรายวิชา  

4. การบูรณาการกับการวิจัยควรมีลักษณะการสอดแทรกกระบวนการวิจัยลงไปในหัวข้อวิชาต่างๆ ไม่ใช่
การเปิดสอนรายวิชาวิจัยหรือต้องให้นักศึกษาท าวิจัย ทั้งนี้ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการวิจัย 

5. การบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมไม่จ าเป็นต้องเป็นโครงการเดียวกับที่อยู่ในแผนบริการ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แต่ให้ดูเจตนารมณ์ว่าเกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 

6. การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก ากับ ติดตาม และการให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษาส่งผลต่ออัตราการส าเร็จการศึกษา และผลงานทางวิชาการของนักศึกษาอย่างไร 

7. ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.3 การประเมินผู้เรียน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏบิัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง

1. ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุง
ให้ครบทุกประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  

2. ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ เครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ และการทวนสอบผลการ
ประเมินเป็นอย่างไร 

3. การจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 มีผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
อย่างไร 

4. ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่น่าเชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้
ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

    จ านวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ที่ด าเนินการได้                 × 100 
จ านวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ที่ต้องด าเนินงานในปีการศึกษานั้นๆ 
 
ข้อสังเกต 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตร   
แต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7)

ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ
สองครั้ง โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อย
ละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

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

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

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

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

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

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
8. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ได้รับค าแนะน าด้านการ

บริหารจัดการหลักสูตร 
9. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
10.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 
11.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
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หมายเหตุ :  กรณีของหลักสูตรที่มี มคอ. 1 ให้ก ำหนดตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับ มคอ. 1  
 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรตำมเกณฑ์ฯ 48 /อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตำมเกณฑ์ฯ 58 
 
ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง

1. อธิบายผลลัพธ์การด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้  ทั้งนี้ หากไม่ด าเนินงานข้อใดข้อหนึ่งใน 5 ตัวบ่งชี้แรก
ผลการประเมินถือว่าได้ 0 คะแนน   

2. ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 7 ควรสอดคล้องกับการรายงานแผนการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ใน มคอ.7 ด้วย 

3. ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 8 หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เพ่ิงย้ายเข้ามาอยู่ในหลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารยเก่าที่มาจากหลักสูตร/
ภาควิชาอ่ืนก็ถือว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

4. ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 10 และ ข้อ11 กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มี
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือบัณฑิต ไม่ต้องประเมินข้อนี้ แต่หากเป็นหลักสูตรปรับปรุงต้องประเมิน
ประเด็นนี้ด้วย 

5. การประเมินบัณฑิตตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คือ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมดศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้าน และอัตลักษณ์ของบัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยส านัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิตให้แก่หลักสูตรส่วนใหญ่ทุกปี ดังนั้น
หลักสูตรสามารถใช้ผลการประเมินร่วมกับข้อ  11 ในตัวบ่งชี้ 5.4 ได้ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่าหลักสูตร
ควรจะด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ของหลักสูตรตนเอง ซึ่งหลักสูตรสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านอ่ืนและประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือให้
ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสมกับหลักสูตรมากยิ่งขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาหลักสูตร
ต่อไป 
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(ส าหรับหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 48 และ 58) 
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ตัวบ่งชีท้ี ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏบิัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 ข้อเสนอแนะในการประเมินตนเอง

1. ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุง
ให้ครบทุกประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ พร้อมใช้งาน ทันสมัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ

สอน 
 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
2. หลักสูตรมีการระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรอย่างชัดเจนและครบถ้วนหรือไม่ ไม่เน้นสิ่งสนับสนุน
พ้ืนฐานทั่วไป เช่น อาคาร ห้องเรียน เครื่องฉาย LCD เป็นต้น 
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แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลระดับหลักสูตร 
 ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0   หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
 คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6 (13 ตัวบ่งชี้) 

 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 – 2.00 น้อย 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ดี 
4.01 – 5.00 ดีมาก 
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แนวทางการรายงานผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) 
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1. แนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
 

1. ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 ต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ. 7  
2. กรณีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด าเนินการ  ต้องแจ้งให้ สกอ. รับทราบ หาก

หลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวยังต้องท าหน้าที่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อไป และจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา  ดังนั้น 
หลักสูตรยังต้องด าเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบ
ที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินการ เพ่ือน าผลที่
ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาด าเนินการอ่ืนๆ ต่อไป โดยค านึงถึง
ประโยชน์จากการประเมินเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นส าคัญ ทั้งนี้ 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินงาน ในการค านวณค่าคะแนน
ของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ีมีการประเมินเท่านั้น  

3. กรณีหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้ว และด าเนินการรับนักศึกษา
แล้ว แต่ สกอ. ยังไม่พิจารณาให้การรับทราบ ต้องประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรด้วย เกณฑ์นี้
ใช้ได้เฉพาะบัณฑิตศึกษา 

4. หลักสูตรปกติที่มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติและภาคพิเศษ ควรท า มคอ. 7 เล่มเดียว เนื่องจาก
เป็นหลักสูตรเดียวกัน กรณีหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ควรท า มคอ. 7 คนละเล่ม เนื่องจาก
เป็นคนละหลักสูตร 

 
2. แนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม มคอ.7 
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม มคอ.7 ส าหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

(ส าหรบัหลักสตูรตามเกณฑ์ฯ 48) 
 

การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร................................... พ.ศ. .................... 
คณะ/วิทยาลัย...................................... มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ประจ าปีการศึกษา.............................. วันที่รายงาน........................ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
   
รหัสหลักสูตร ................................ 
(สามารถตรวจสอบรหัสหลักสูตรได้ที่ http://www.data3.mua.go.th/dataS/ 
โดยคลิกที่เมนู "ตารางอ้างอิง" ทางซ้ายมือ และเลือกตารางที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล เลือกค าว่า 
"หลักสูตร") 
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร (จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้) 

มคอ 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
1.  1.  - ควรระบุอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณี
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
- ควรระบุวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตร 
- ควรระบุวันที่ สกอ./สภา
วิชาชีพ รับทราบหลักสูตร 
- กรณีมีการปรับปรุง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ควรระบุ 1) บันทึก
ข้อความที่หลักสูตรส่ง 
สมอ. 08 ไปยัง
มหาวิทยาลัย หรือ 2) วันที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
และ/หรือ สกอ.รับทราบ 

2.   2.   
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
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ตารางที่ 1.1 แสดงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒแิละ 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ ผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัย ย้อนหลัง   
5 ปี (ปีปฏิทิน 2556-

2560 
1. รศ. xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... 

มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

พนักงานมหาวิทยาลัย
ประจ า สายวิชาการ 
เลขที่ต าแหน่ง..... 
 

 

2. ผศ. ดร. xxx  xxxxxxx ปร.ด. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(ส่วนงาน) สายวิชาการ 
สัญญาจ้าง ระหว่างวันที่
....ถึงวันที่..... 

 

3. อ. xxx  xxxxxxx .....   
4. อ. xxx  xxxxxxx .....   
5. อ. xxx  xxxxxxx .....   

 
ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ผู้สอน 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒแิละ 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ ผลงานวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

ประสบการณ์
ด้านการสอน 

1. รศ. xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

พนักงาน
มหาวิทยาลัยประจ า 
สายวิชาการ เลขที่
ต าแหน่ง..... 

  

2. ผศ. ดร. xxx  
xxxxxxx 

ปร.ด. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

พนักงาน
มหาวิทยาลัย (ส่วน
งาน) สายวิชาการ 
สัญญาจ้าง ระหว่าง
วันที่....ถึงวันที่..... 

  

3. อ. xxx  xxxxxxx .....    
4. อ. xxx  xxxxxxx .....    
5. อ. xxx  xxxxxxx .....    

 
3. สถานที่จัดการเรียนการสอน ……………………………. 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 

 
 

กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ควรอธิบายว่า หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร และมี
การบริหารจัดการอย่างไร กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรรายงานผลการด าเนินงาน
ว่าแต่งตั้งอาจารย์ท่านใดมาทดแทน และจัดท าบันทึกข้อความส่งสมอ. 08 ไปยังส านักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเมื่อใด เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยและ สกอ. รับทราบต่อไป 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ควรอธิบายว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และอ้างอิงตารางท่ี 1.1 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ควรอธิบายว่า หลักสูตรใหม่/หลักปรับปรุง พ.ศ. ใด เปิดรับนักศึกษาปีไหน เปิดสอนโดยใช้หลักสูตร
ดังกล่าวมาแล้วกี่ปี ระยะเวลาการจัดการศึกษาของหลักสูตรกี่ปี (5 ปีหรือ 6ปี) จะครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตรปใีด และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ควรอธิบายว่า หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร และมี
การบริหารจัดการอย่างไร กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรรายงานผลการด าเนินงาน
ว่าแต่งตั้งอาจารย์ท่านใดมาทดแทน และจัดท าบันทึกข้อความส่งสมอ. 08 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเม่ือใด 
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยและ สกอ. รับทราบต่อไป 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ควรอธิบายว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และอ้างอิงตารางท่ี 1.1 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ควรอธิบายว่า อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และอ้างอิงตารางท่ี 
1.1 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
ควรอธิบายว่า อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ตามที่ก าหนดใน มคอ. 2 และอ้างอิงตารางท่ี 1.2 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ค าสั่งแต่งตั้งท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  

1. รศ. xxx  xxxxxxx  
2. ผศ. ดร. xxx  xxxxxxx  
3. อ. xxx  xxxxxxx  
4. อ. xxx  xxxxxxx  
5. อ. xxx  xxxxxxx  

 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
ถ้าหลักสูตรก าหนดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ควรรายงานข้อมูลตามตาราง 
กรณีอาจารย์ประจ า 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
ค าสั่งแต่งตั้งท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

 
1. รศ. xxx  xxxxxxx  
2. ผศ. ดร. xxx  xxxxxxx  
3. xxx  xxxxxxx  
4. xxx  xxxxxxx  
5. xxx  xxxxxxx  
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กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ค าสั่งแต่งตั้งท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

 
1. ดร. xxx  xxxxxxx  
2. นาย xxx  xxxxxxx  
3. xxx  xxxxxxx  
4. xxx  xxxxxxx  
5. xxx  xxxxxxx  

 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
กรณีอาจารย์ประจ า 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

 
1. รศ. xxx  xxxxxxx  
2. ผศ. ดร. xxx  xxxxxxx  
3. xxx  xxxxxxx  
4. xxx  xxxxxxx  
5. xxx  xxxxxxx  

 
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

 
1. ดร. xxx  xxxxxxx  
2. นาย xxx  xxxxxxx  
3. xxx  xxxxxxx  
4. xxx  xxxxxxx  
5. xxx  xxxxxxx  

 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน...... คน ควรอธิบายเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนดใน มคอ. 2 และแสดงผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 1.3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชื่อและรหัสนักศึกษาของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่  

1.   

2.   

 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ควรอธิบายว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมีภาระงานเป็นไปตามเกณฑ์และเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ได้ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อาจแสดงผลการด าเนินงานดังตาราง 
 
ตารางท่ี 1.4 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

ชื่อ ปีการศึกษา.... หมายเหตุ (กรณีที่มี
ภาระงานเกินกว่าที่

ก าหนด) 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก นักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์ 
นักศึกษาที่

ท าการค้นคว้าอิสระ 
หน่วยภาระ

งาน 
1.xxx 2 3 3  

2. xxx - 6 2  

กรณีที่จ านวนภาระงานเกินกว่าที่ก าหนด ให้แสดงหลักฐานการได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
ควรอธิบายว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 1.5 ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

และการค้นคว้าอิสระ 
ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีท างาน

วิจัย 
1.   
2.   
3.   
 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ควรอธิบายว่า หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด เปิดรับนักศึกษาปีไหน เปิดสอนโดยใช้หลักสูตร
ดังกล่าวมาแล้วกี่ปี ระยะเวลาการจัดการศึกษาของหลักสูตรกี่ปี (2 ปี 3 ปี หรือ 4 ปี) จะครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรปีใด และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
กรณีหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ควรอธิบายว่า หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร และมี
การบริหารจัดการอย่างไร กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรรายงานผลการด าเนินงาน
ว่าแต่งตั้งอาจารย์ท่านใดมาทดแทน และจัดท าบันทึกข้อความส่งสมอ. 08 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเม่ือใด 
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยและ สกอ. รับทราบต่อไป 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ควรอธิบายว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และอ้างอิงตารางท่ี 1.1 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ควรอธิบายว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และอ้างอิงตารางท่ี 
1.1 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
ควรอธิบายว่า อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ตามที่ก าหนดใน มคอ. 2 และอ้างอิงตารางท่ี 1.2 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ควรอธิบายว่า หลักสูตรใหม่/หลักปรับปรุง พ.ศ. ใด เปิดรับนักศึกษาปีไหน เปิดสอนโดยใช้หลักสูตร
ดังกล่าวมาแล้วกี่ปี ระยะเวลาการจัดการศึกษาของหลักสูตรกี่ปี (2 ปี หรือ 3 ปี) จะครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตรปใีด และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร 
................................................................................................................................................................... 
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 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติ 

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

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

................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด  
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต  
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด   
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ   
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวม
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 
- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

  

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ   
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท   
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร   
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
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การวิเคราะห์ผลที่ได้ (ควรวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะ
ตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/
สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท (ปีปฏิทิน) 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษา)  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
ตารางท่ี 2.2.1 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ส าหรับการรายงานผลงานทางวิชาการ) 
ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/

ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ค่าน้ าหนัก 0.10) 

1.   

2.   

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

1.   

2.   

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ (ค่าน้ าหนัก 
0.40) 
1.   
2.   
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1.   

2.   
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ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

1.   

2.   

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ค่า
น้ าหนัก 0.80) 
1.   

2.   

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

1.    

2.    

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

2.    

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1.    

2.    

 
ตารางท่ี 2.2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ส าหรับการรายงานผลงานสร้างสรรค์) 
ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/

ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 
0.20) 
1.   
2.   
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1.   

2.   
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ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเชียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1.   

2.   

 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก (ปีปฏิทิน) 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษา)  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
ตารางท่ี 2.2.1 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ส าหรับการรายงานผลงานทางวิชาการ) 
ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/

ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

1.   

2.   

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ (ค่าน้ าหนัก 
0.40) 
1.   
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ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

2.   

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1.   

2.   

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

1.   

2.   

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ค่า
น้ าหนัก 0.80) 
1.   

2.   

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

1.    

2.    

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

2.    

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1.    
2.    
 
ตารางท่ี 2.2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ส าหรับการรายงานผลงานสร้างสรรค์) 
ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/ปี

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 
0.20) 
1.   
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ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเชียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1.   

2.   

 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี ้3.1 การรับนักศึกษา 
ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุงให้ครบทุก
ประเด็น ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
1. การรับนักศึกษา 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุงให้ครบทุก
ประเด็น ที่ท าให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
1. การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  

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

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

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

................................................................................................................................................................... 
2. การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา   

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

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

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

................................................................................................................................................................... 
3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
1. การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา (กรณีหลักสูตร 4 ปี) 
ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า 

(1) 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อ

ออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2560 (3) 

2558 2559 2560 

2555      
2556      
2557      
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1. การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา (กรณีหลักสูตร 5 ปี) 
ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า 

(1) 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อ

ออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2560 (3) 

2558 2559 2560 

2554      
2555      
2556      

 
1. การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา (กรณีหลักสูตร 2 ปี) 
ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า 

(1) 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อ

ออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2560 (3) 

2558 2559 2560 

2557      
2558      
2559      

 
1.1 อัตราการคงอยู่ = (1)-(3) x 100 
                             (1) 
 

ปีการศึกษา 2558 2559 2560 
ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา    

 
1.2 อัตราส าเร็จการศึกษา = (2) x 100 
                 (1) 

 
ปีการศึกษา 2558 2559 2560 

ร้อยละการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา 

   

 
2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ด าเนินการในตัวบ่งช้ี 3.1 และ 3.2 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

     
     
     
 
ผลการจัดการข้อร้องเรียน 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 
จ านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษา     
จ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข     
ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข     
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุงให้ครบทุก
ประเด็น ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของ
หลักสูตร 
1. การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
2. การบริหารอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
1. ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ทั้งหมด 
คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละอาจารย์

ประจ าหลักสูตรที่มี
วุฒิปริญญาเอก 

ตรี โท เอก 

     
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
2. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรทั้งหมด 
อาจารย์ ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
ร้อยละอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการ  ผศ. รศ. ศ. 
      
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
3. ผลงานวิชาการของอาจารย์  
ตารางท่ี 3.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

1.   

2.   

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ (ค่าน้ าหนัก 
0.40) 
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ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.   

2.   

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1.   

2.   

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

1.   

2.   

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ค่า
น้ าหนัก 0.80) 
1.   

2.   

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

1.    

2.    

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

2.    

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1.    

2.    

 
ตารางท่ี 3.2 ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 
0.20) 
1.   
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ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1.   

2.   

 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทั้งหมด 

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
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4. จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
SCOPUS (เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) 
 
ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ.....- พ.ศ.....) 

ชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ชื่อผลงาน ปีท่ีตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่
ตีพิมพ์ 

จ านวนครั้งที่ได้รับ
การอ้างอิง(พ.ศ.ที่
ได้รับการอ้างอิง) 

1.  Xxx xxx 2558 SCOPUS 1 ครั้ง (2558) 

2.  Xxx xxx 2557 TCI 2 ครั้ง (2558, 
2559) 

3.      
4.      
5.      
 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
จ านวนบทความที่ได้รับการ

อ้างอิง 5 ปีย้อนหลัง 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ทั้งหมด 
อัตราส่วนจ านวนบทความท่ี
ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   
 

สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินตัวบ่งช้ี 4.2 เท่ากับ................................................. 
 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์    

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
จ านวนรายช่ือ
อาจารย์ท่ีมี
การเปลี่ยน 

แปลง 

ร้อยละการคง
อยู่ของอาจารย์ 

จ านวนรายช่ือ
อาจารย์ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละการคง
อยู่ของอาจารย์ 

จ านวนรายช่ือ
อาจารย์ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละการคง
อยู่ของอาจารย์ 

      
 
2. ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใน
ตัวบ่งชี้ 4.1) มีค่าเท่ากับ..... รายละเอียดดังตาราง 
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ล าดับ ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5.00) 

   
   
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

            
            
            
 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุงให้ครบทุก
ประเด็น 
1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 

น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา และ
รายงานเฉพาะวิชาที่คณะรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุงให้ครบทุก
ประเด็น ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการศึกษา
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
1. การพิจารณาก าหนดผู้สอน  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
2. การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และมคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
4. การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
5. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชื่อมโยง 
สอดคล้อง หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
6. การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา ท าให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา หรือมีผลงานตีพิมพ์ที่ดีข้ึน 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุงให้ครบทุก
ประเด็นที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
3. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7)    
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
4. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินผล
การสอบวิทยานิพนธ์ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
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ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามที่ระบุใน 
มคอ. 2 ของหลักสูตร 

ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80 และมีการ
บันทึกการประชุมทุกครั้ง 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ได้รับค าแนะน าด้าน
การบริหารจัดการหลักสูตร 

 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

10.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

11.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

รวมตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้  
จ านวนตัวบ่งช้ีที่มีการด าเนินงานผ่าน  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ด าเนินงานผ่านในปีนี ้  
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 

ควรอธิบายผลการด าเนินงาน
และอ้างอิงเอกสารหลักฐาน

ประกอบผลการประเมิน 
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 
      
      
      
      

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

    
    
    
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

     
     
     

 
คุณภาพของการสอน 

 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
     
     

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   

น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา 

น ามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ความรู้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
 

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
    
    
 
การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
   
   
 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุงให้ครบทุก
ประเด็น ที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
1. ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  
................................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................................... 
2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
 

 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อมูลประเมิน ณ วันที่ ............................. 
 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
   
   
   

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา   
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
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ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
 
 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

ข้อมูลประเมิน ณ วันที่ ............................. 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
 
 

 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

    
    
    
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 

                ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี ................. 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน   
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   
5. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ  
6. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
9. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา  
10. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปี (ปริญญาตรี)  
 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปริญญาโท)  
 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ได้รับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปริญญาเอก)  
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา   
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา   
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์   
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์  
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ

อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เฉพาะปริญญาเอก)  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์   
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร   
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
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สรุปผลการประเมิน 
องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

  

ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 2-6   

 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร : …………………………………………………………………………………………………………… 

ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันที่รายงาน : ……………………………………………………. 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร : …………………………………………………………………………………………………………… 

ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันที่รายงาน : ……………………………………………………. 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร : …………………………………………………………………………………………………………… 

ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันที่รายงาน : ……………………………………………………. 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร : …………………………………………………………………………………………………………… 

ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันที่รายงาน : ……………………………………………………. 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร : …………………………………………………………………………………………………………… 

ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันที่รายงาน : ……………………………………………………. 

เห็นชอบโดย : ..................................................................................... (หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันที่รายงาน : …………………………………………………….

เห็นชอบโดย : .....................................................................................(คณบดี) 

ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันที่รายงาน : ……………………………………………………. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม มคอ.7 ส าหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

(ส าหรับหลักสตูรตามเกณฑ์ฯ 58) 
 

การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร................................... พ.ศ. .................... 
คณะ/วิทยาลัย...................................... มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ประจ าปีการศึกษา.............................. วันที่รายงาน........................ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
   
รหัสหลักสูตร ................................ 
(สามารถตรวจสอบรหัสหลักสูตรได้ที่ http://www.data3.mua.go.th/dataS/ 
โดยคลิกที่เมนู "ตารางอ้างอิง" ทางซ้ายมือ และเลือกตารางที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล เลือกค าว่า 
"หลักสูตร") 
 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ส าหรับปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 3 คน 
ส าหรับปริญญาโทและเอก เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้) 

มคอ 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
1.  1.  - ควรระบุอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณี
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
- ควรระบุวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตร 
- ควรระบุวันที่ สกอ./สภา
วิชาชีพ รับทราบหลักสูตร 
- กรณีมีการปรับปรุง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรควรระบุ 1) 
บันทึกข้อความที่หลักสูตร
ส่ง สมอ. 08 ไปยัง
มหาวิทยาลัย หรือ 2) วันที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
และ สกอ.รับทราบ 

2.   2.   
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
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ตารางที่ 1.1 แสดงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ปี
ปฏิทิน 2556-2560) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒแิละ 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ ผลงานทาง
วิชาการ 

ย้อนหลัง 5 ปี  

ผลงานวิจัย 
ย้อนหลัง 5 ปี  

1. รศ. xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

พนักงาน
มหาวิทยาลัยประจ า 
สายวิชาการ เลขที่
ต าแหน่ง..... 

  

2. ผศ. ดร. xxx  
xxxxxxx 

ปร.ด. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

พนักงาน
มหาวิทยาลัย (ส่วน
งาน) สายวิชาการ 
สัญญาจ้าง ระหว่าง
วันที่....ถึงวันที่..... 

  

3. อ. xxx  xxxxxxx .....    
4. อ. xxx  xxxxxxx .....    
5. อ. xxx  xxxxxxx .....    

 
ตารางท่ี 1.2 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ปีปฏิทิน 2556-
2560) (ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากกกว่าหนึ่งหลักสูตร) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒแิละ 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ ผลงานทาง
วิชาการ 

ย้อนหลัง 5 ปี  

ผลงานวิจัย 
ย้อนหลัง 5 ปี  

1. รศ. xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย
....., พ.ศ.......  

พนักงาน
มหาวิทยาลัยประจ า 
สายวิชาการ เลขที่
ต าแหน่ง..... 

  

2. ผศ. ดร. xxx  
xxxxxxx 

ปร.ด. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย
....., พ.ศ.......  

พนักงาน
มหาวิทยาลัย (ส่วน
งาน) สายวิชาการ 
สัญญาจ้าง ระหว่าง
วันที่....ถึงวันที่..... 

  

3. อ. xxx  xxxxxxx .....    
4. อ. xxx  xxxxxxx .....    
5. อ. xxx  xxxxxxx .....    

 
3. สถานที่จัดการเรียนการสอน ……………………………. 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 

 
 

กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ควรอธิบายว่า หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพอย่างไร กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรรายงานผลการด าเนินงานว่าแต่งตั้งอาจารย์ท่านใดมา
ทดแทน และจัดท าบันทึกข้อความส่งสมอ. 08 ไปยังส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเม่ือใด เพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัยและ สกอ. รับทราบต่อไป 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ควรอธิบายว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และอ้างอิงตารางท่ี 
1.1 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ควรอธิบายว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และอ้างอิงตารางท่ี 1.2 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
กรณีอาจารย์ประจ า 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒแิละ สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 
สถานภาพ 

1. ผศ. xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... มหาวิทยาลัย
....., พ.ศ.......  

พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า สายวิชาการ 
เลขที่ต าแหน่ง..... 

2. ผศ. ดร. xxx  xxxxxxx ปร.ด. สาขา...... มหาวิทยาลัย
....., พ.ศ.......  

พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สาย
วิชาการ สัญญาจ้าง ระหว่างวันที่....ถึง
วันที่..... 

3. ดร. xxx  xxxxxxx ปร.ด. สาขา...... มหาวิทยาลัย
....., พ.ศ.......  

 

4. นาย xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... มหาวิทยาลัย
....., พ.ศ.......  

 

5. นาง xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... มหาวิทยาลัย
....., พ.ศ.......  

 

 
กรณีอาจารย์พิเศษ 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒแิละ สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาที่สอน 
(ไม่น้อยกว่า 6 ปี) 

1. ผศ. xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... มหาวิทยาลัย
....., พ.ศ.......  

 

2. ผศ. xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... มหาวิทยาลัย
....., พ.ศ.......  

 

3. ดร. xxx  xxxxxxx ปร.ด. สาขา...... มหาวิทยาลัย
....., พ.ศ.......  

 

4. นาย xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... มหาวิทยาลัย
....., พ.ศ.......  

 

5. นาง xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... มหาวิทยาลัย
....., พ.ศ.......  

 

 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
 
 



Curriculum QA Guidelines ระดับหลักสูตร 2561   103
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ควรอธิบายว่า หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด เปิดรับนักศึกษาปีไหน เปิดสอนโดยใช้หลักสูตร
ดังกล่าวมาแล้วกี่ปี ระยะเวลาการจัดการศึกษาของหลักสูตรกี่ปี (4 ปี 5 ปีหรือ 6ปี) จะครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรปีใด และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโท และเอก 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ควรอธิบายว่า หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
และมีการบริหารจัดการอย่างไร กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรรายงานผลการ
ด าเนินงานว่าแต่งตั้งอาจารย์ท่านใดมาทดแทน และจัดท าบันทึกข้อความส่งสมอ. 08 ไปยังบัณฑิต
วิทยาลัยเมื่อใด เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยและ สกอ. รับทราบต่อไป 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ควรอธิบายว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และอ้างอิงตารางท่ี 
1.1 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ควรอธิบายว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และอ้างอิงตารางท่ี 1.2 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
กรณีอาจารย์ประจ า 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒแิละ 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ ผลงานทาง
วิชาการ 

ย้อนหลัง 5 ปี 

ประสบการณ์
ด้านการสอน 

1. ผศ. xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ประจ า สาย
วิชาการ เลขที่
ต าแหน่ง..... 

  

2. ผศ. ดร. xxx  
xxxxxxx 

ปร.ด. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
(ส่วนงาน) สาย
วิชาการ สัญญา
จ้าง ระหว่างวันที่
....ถึงวันที่..... 

  

3. ดร. xxx  xxxxxxx ปร.ด. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

   

4. นาย xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

   

5. นาง xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  
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กรณีอาจารย์พิเศษ 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒแิละ 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

ย้อนหลัง 5 ปี 

ประสบการณ์
การท างานที่
เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอน 

1. ผศ. xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

   

2. ผศ. ดร. xxx  
xxxxxxx 

ปร.ด. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

   

3. ดร. xxx  xxxxxxx ปร.ด. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

   

4. นาย xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

   

5. นาง xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

   

 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 
ดึงข้อมูลจากตารางที่ 1.2 มารายงาน โดยดึงมาเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ท าหน้าที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

ค าสั่งแต่งตั้งท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/

อาจารย์ท่ีปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ  

ผลงานทางวิชาการ 
ย้อนหลัง 5 ปี (ปี

ปฏิทิน 2556-2560) 

ผลงานวิจัย 
ย้อนหลัง 5 ปี (ปี

ปฏิทิน 2556-2560) 

1. รศ. xxx  xxxxxxx    
2. ผศ. ดร. xxx  xxxxxxx    
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

ค าสั่งแต่งตั้งท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/

อาจารย์ท่ีปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ  

ผลงานทางวิชาการ 
ย้อนหลัง 5 ปี (ปี

ปฏิทิน 2556-2560) 

ผลงานวิจัย 
ย้อนหลัง 5 ปี (ปี

ปฏิทิน 2556-2560) 

3. อ. xxx  xxxxxxx    
4. อ. xxx  xxxxxxx    
5. อ. xxx  xxxxxxx    

 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
ถ้าหลักสูตรก าหนดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ควรรายงานข้อมูลตามตาราง 
กรณีอาจารย์ประจ า 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

ค าสั่งแต่งตั้งท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม  

ผลงานทางวิชาการ 
ย้อนหลัง 5 ปี (ปี

ปฏิทิน 2556-2560) 

ผลงานวิจัย 
ย้อนหลัง 5 ปี (ปี

ปฏิทิน 2556-2560) 
1. รศ. xxx  xxxxxxx    
2. ผศ. ดร. xxx  xxxxxxx    
3. xxx  xxxxxxx    
4. xxx  xxxxxxx    
5. xxx  xxxxxxx    

 
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

ค าสั่งแต่งตั้งท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม  

ผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับ

นานาชาต ิ
1. ดร. xxx  xxxxxxx    
2. นาย xxx  xxxxxxx    
3. xxx  xxxxxxx    
4. xxx  xxxxxxx    
5. xxx  xxxxxxx    
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สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดึงข้อมูลจากตารางที่ 1.2 มารายงาน โดยดึงมาเฉพาะอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 
กรณีอาจารย์ประจ า 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์  

ผลงานทางวิชาการ 
ย้อนหลัง 5 ปี (ปี

ปฏิทิน 2556-2560) 

ผลงานวิจัย 
ย้อนหลัง 5 ปี (ปี

ปฏิทิน 2556-2560) 
1. รศ. xxx  xxxxxxx    
2. ผศ. ดร. xxx  xxxxxxx    
3. xxx  xxxxxxx    
4. xxx  xxxxxxx    
5. xxx  xxxxxxx    

 
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ค าสั่งแต่งตั้งท่ี
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์  

ผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับ

นานาชาต ิ
1. ดร. xxx  xxxxxxx    
2. นาย xxx  xxxxxxx    
3. xxx  xxxxxxx    
4. xxx  xxxxxxx    
5. xxx  xxxxxxx    

 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน...... คน ควรอธิบายการตีพิมพ์ผลงานผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ก าหนดใน มคอ. 2 และแสดงผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาดังตาราง 
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ตารางท่ี 1.3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชื่อและรหัสนักศึกษาของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/ปีที่

ตีพิมพ์เผยแพร่  
1.   

2.   

 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ควรอธิบายว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมีภาระงานเป็นไปตามเกณฑ์และเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ได้ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อาจแสดงผลการด าเนินงานดังตาราง 
 
ตารางท่ี 1.4 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

ชื่อ ปีการศึกษา.... 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาที่ท าการค้นคว้าอิสระ หน่วยภาระงาน 
1.xxx 2 3 3 
2. xxx - 6 2 
 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ควรอธิบายว่า หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด เปิดรับนักศึกษาปีไหน เปิดสอนโดยใช้หลักสูตร
ดังกล่าวมาแล้วกี่ปี ระยะเวลาการจัดการศึกษาของหลักสูตรกี่ปี (2 ปี 3 ปี หรือ 4 ปี) จะครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรปีใด และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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กรณีหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ควรอธิบายว่า หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพอย่างไร กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรรายงานผลการด าเนินงานว่าแต่งตั้งอาจารย์ท่านใดมา
ทดแทน และจัดท าบันทึกข้อความส่งสมอ. 08 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเม่ือใด เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยและ 
สกอ. รับทราบต่อไป 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ควรอธิบายว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และอ้างอิงตารางท่ี 
1.1 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ควรอธิบายว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และอ้างอิงตารางท่ี 1.2 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
กรณีอาจารย์ประจ า 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒแิละ 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์
ด้านการสอน 

 

ผลงานทาง
วิชาการ 

ย้อนหลัง 5 ปี  
1. ผศ. xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... 

มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ประจ า สาย
วิชาการ เลขที่
ต าแหน่ง..... 
 

  

2. ผศ. ดร. xxx  
xxxxxxx 

ปร.ด. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
(ส่วนงาน) สาย
วิชาการ สัญญา
จ้าง ระหว่างวันที่
....ถึงวันที่..... 

  

3. ดร. xxx  xxxxxxx ปร.ด. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

   

4. นาย xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

   

5. นาง xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

   

 
กรณีอาจารย์พิเศษ 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒแิละ 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

ย้อนหลัง 5 ปี 

ประสบการณ์
การท างานที่
เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอนไม่
น้อยกว่า 4 ปี 

1. ศ. xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

   

2. ผศ. ดร. xxx  ปร.ด. สาขา......    
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒแิละ 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

ย้อนหลัง 5 ปี 

ประสบการณ์
การท างานที่
เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอนไม่
น้อยกว่า 4 ปี 

xxxxxxx มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

3. ดร. xxx  xxxxxxx ปร.ด. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

   

4. นพ. xxx  xxxxxxx วว. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

   

5. รศ. xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... 
มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

   

 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  
 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ควรอธิบายว่า หลักสูตรใหม่/หลักปรับปรุง พ.ศ. ใด เปิดรับนักศึกษาปีไหน เปิดสอนโดยใช้หลักสูตร
ดังกล่าวมาแล้วกี่ปี ระยะเวลาการจัดการศึกษาของหลักสูตรกี่ปี (2 ปี หรือ 3 ปี) จะครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตรปใีด และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติ 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด  
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต  
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด   
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ   
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวม
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 
- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

  

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ   
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท   
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร   
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ (ควรวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะ
ตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/
สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท (ปีปฏิทิน) 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษา)  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
ตารางท่ี 2.2.1 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ส าหรับการรายงานผลงานทางวิชาการ) 
ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/

ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ค่าน้ าหนัก 0.10) 

1.   

2.   

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

1.   

2.   

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ (ค่าน้ าหนัก 
0.40) 
1.   

2.   

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1.   

2.   

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

1.   

2.   

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ค่า
น้ าหนัก 0.80) 
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ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.   

2.   

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

1.    

2.    

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

2.    

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1.    

2.    

 
ตารางท่ี 2.2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ส าหรับการรายงานผลงานสร้างสรรค์) 
ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/

ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 
0.20) 
1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

1.   
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ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเชียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1.   

2.   

 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก (ปีปฏิทิน) 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษา)  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
ตารางท่ี 2.2.1 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ส าหรับการรายงานผลงานทางวิชาการ) 
ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/

ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

1.   

2.   

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ (ค่าน้ าหนัก 
0.40) 
1.   

2.   

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1.   

2.   

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
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ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.   

2.   

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ค่า
น้ าหนัก 0.80) 
1.   

2.   

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

1.    

2.    

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

2.    

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1.    

2.    

 
ตารางท่ี 2.2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ส าหรับการรายงานผลงานสร้างสรรค์) 
ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/

ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 
0.20) 
1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
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ชื่อและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเชียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1.   

2.   

 
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี ้3.1 การรับนักศึกษา 
ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุงให้ครบทุก
ประเด็น ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
1. การรับนักศึกษา 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
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ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุงให้ครบทุก
ประเด็น ที่ท าให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
1. การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  

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

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

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

................................................................................................................................................................... 
2. การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา   
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
1. การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา (กรณีหลักสูตร 4 ปี) 
ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า 

(1) 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อ

ออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2560 (3) 

2558 2559 2560 

2555      
2556      
2557      

 
1. การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา (กรณีหลักสูตร 5 ปี) 
ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า 

(1) 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อ

ออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2560 (3) 

2558 2559 2560 

2554      
2555      
2556      
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1. การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา (กรณีหลักสูตร 2 ปี) 
ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า 

(1) 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อ

ออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2560 (3) 

2558 2559 2560 

2557      
2558      
2559      

 
1.1 อัตราการคงอยู่ =(1)-(3) x 100 

        (1) 
ปีการศึกษา 2558 2559 2560 

ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา    
 
1.2 อัตราส าเร็จการศึกษา = (2) x 100 
                 (1) 

ปีการศึกษา 2558 2559 2560 
ร้อยละการส าเร็จการศึกษาของ

นักศึกษา 
   

 
2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ด าเนินการในตัวบ่งช้ี 3.1 และ 3.2 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

     
     
     
 
ผลการจัดการข้อร้องเรียน 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 
จ านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษา     
จ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข     
ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข     
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุงให้ครบทุก
ประเด็น ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของ
หลักสูตร 
1. การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
2. การบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
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ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
1. ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้งหมด 

คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่

มีวุฒปิริญญาเอก 
ตรี โท เอก 

     
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
2. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรทั้งหมด 
อาจารย์ ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
ร้อยละอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการ  ผศ. รศ. ศ. 
      
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
3. ผลงานวิชาการของอาจารย์  
ตารางท่ี 3.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

1.   

2.   

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ (ค่าน้ าหนัก 
0.40) 
1.   

2.   

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1.   

2.   

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

1.   
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ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

2.   

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ค่า
น้ าหนัก 0.80) 
1.   

2.   

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

1.    

2.    

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

2.    

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1.    

2.    

 
ตารางท่ี 3.2 ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 
0.20) 
1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

1.   

2.   
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ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/
ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

1.   

2.   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1.   

2.   

 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงาน
วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักต่อ
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

   
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
4. จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
SCOPUS (เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) 
 
ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ.....- พ.ศ.....) 

ชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อผลงาน ปีท่ีตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่
ตีพิมพ์ 

จ านวนครั้งที่ได้รับ
การอ้างอิง (พ.ศ.ที่
ได้รับการอ้างอิง) 

1.  Xxx xxx 2558 SCOPUS 1 ครั้ง (2558) 

2.  Xxx xxx 2557 TCI 2 ครั้ง (2558, 
2559) 

3.      
4.      
5.      
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ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
จ านวนบทความที่ได้รับการ

อ้างอิง 5 ปีย้อนหลัง 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรทั้งหมด 
อัตราส่วนจ านวนบทความท่ี
ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวน

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินตัวบ่งช้ี 4.2 เท่ากับ................................................. 
 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์    

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
จ านวนรายช่ือ
อาจารย์ท่ีมี
การเปลี่ยน 

แปลง 

ร้อยละการคง
อยู่ของอาจารย์ 

จ านวนรายช่ือ
อาจารย์ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละการคง
อยู่ของอาจารย์ 

จ านวนรายช่ือ
อาจารย์ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละการคง
อยู่ของอาจารย์ 

      
 
2. ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (ในตัวบ่งชี้ 4.1) มีค่าเท่ากับ..... รายละเอียดดังตาราง 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ  
(คะแนนเต็ม 5.00) 

   
   
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
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องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

            
            
            
 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุงให้ครบทุก
ประเด็น ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการศึกษา
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
1. การพิจารณาก าหนดผู้สอน  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
2. การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และมคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน 
................................................................................................................................................................... 

น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา และ
รายงานเฉพาะวิชาที่คณะรับผิดชอบ 
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................................................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................................... 
3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
4. การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
5. การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้อง หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
6. การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา ท าให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา หรือมีผลงานตีพิมพ์ที่ดีข้ึน 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุงให้ครบทุก
ประเด็นที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
3. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7)    
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
4. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินผล
การสอบวิทยานิพนธ์ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามที่ระบุใน 
มคอ. 2 ของหลักสูตร 

 ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80 และมี
การบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

 

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

 

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

 

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

 

ควรอธิบายผลการด าเนินงาน
และอ้างอิงเอกสารหลักฐาน

ประกอบผลการประเมิน 
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 ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

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

 

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

 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ได้รับค าแนะน า
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

10.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

11.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

รวมตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้  
จ านวนตัวบ่งช้ีที่มีการด าเนินงานผ่าน  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ด าเนินงานผ่านในปีนี ้  
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 
      
      
      
      
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

    
    
    
 
 

น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา 
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รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

     
     
     

 
คุณภาพของการสอน 

 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
     
     

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
 
 
 
 

น ามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
    
    
 
การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
   
   
 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ และผล/แผนการพัฒนาปรับปรุงให้ครบทุก
ประเด็น ที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
1. ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการประเมิน คะแนนที่ได้เท่ากับ................................................ 
 
 

 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อมูลประเมิน ณ วันที่ ............................. 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
   
   
   

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา   

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
 
 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

ข้อมูลประเมิน ณ วันที่ ............................. 
 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
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ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
 
 

 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

    
    
    
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 

                ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี ................. 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน   
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
2. คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร   
3. คุณสมบัติอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน   
5. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ  
6. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
9. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา  
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปี (ปริญญาตรี)  
 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปริญญาโท)  
 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ได้รับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปริญญาเอก)  
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา   
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา   
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์   
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์  
 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ

อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก)  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์   
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร   
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 
สรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

  

ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 2-6   

 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ……………………………………………………………………………………………………….. 

ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันที่รายงาน : ……………………………………………………. 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ……………………………………………………………………………………………………….. 

ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันที่รายงาน : ……………………………………………………. 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ……………………………………………………………………………………………………….. 

ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันที่รายงาน : ……………………………………………………. 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ……………………………………………………………………………………………………….. 
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ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันที่รายงาน : ……………………………………………………. 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ……………………………………………………………………………………………………….. 

ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันที่รายงาน : ……………………………………………………. 

เห็นชอบโดย : .....................................................................................(หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันที่รายงาน : …………………………………………………….

เห็นชอบโดย : ..................................................................................... (คณบดี) 

ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันที่รายงาน : ……………………………………………………. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 


