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1. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
- ทุกหลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2559 และจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (สอดคล้องกับรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร มคอ 7) ผ่านระบบ CHE QA Online 

- ใช้ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งประกาศใช้ ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียด 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งชี้ รายละเอียด 
1. การก ากับมาตรฐาน 1 ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  
- ระดับปริญญาตรี 3 ประเด็น 
- ระดับบัณฑิตศึกษา 11 ประเด็น 

2. บัณฑิต 2 ตัวบ่งช้ีท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี ท่ีได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
3. นักศึกษา 3 ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1  การรับนักศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

4. อาจารย์ 3 ตัวบ่งช้ีท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

4 ตัวบ่งช้ีท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.3  การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 1 ตัวบ่งช้ีท่ี  6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
รวม 14  
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2. ระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี 2560 
- คณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ท่ีแต่ง ต้ังโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพฯ ทุกหลักสูตร โดยมอบหมายให้ส านักพัฒนา
คุณภาพการศึกษาพิจารณก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2560 ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) หลักสูตรที่จะได้รับตรวจเย่ียม (site visit) จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวนท้ังส้ิน 80 หลักสูตร ซึ่งพิจารณาจากหลักสูตรท่ียังไม่เคย
ได้รับการตรวจเย่ียมมาก่อน และคะแนนผลประเมินฯ ในปีการศึกษา 258 คือ 

- ทุกหลักสูตรที่มีศักยภาพขึ้นทะเบียนหลักสูตร โดยมีคะแนนผลการประเมินฯ ต้ังแต่ 
2.95 ข้ึนไป จ านวน  26 หลักสูตร  

- สุ่มเลือกหลักสูตรท่ีเตรียมพร้อมส าหรับการขึ้นทะเบียนหลักสูตร โดยมีคะแนนผลการ
ประเมิน ต่ ากว่า 2.95 จ านวน 54 หลักสูตร 

2) หลักสูตรท่ีจะได้รับการประเมินแบบ consensus  คือ หลักสูตรที่ไม่ได้รับการตรวจเย่ียม (site 
visit)  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประชุม
พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ 7 ร่วมกัน และแจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะต้นสังกัดหลักสูตรรับทราบต่อไป 
 

(หมายเหตุ  หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และ สกอ รับทราบ เพื่อขอใช้การรับรองคุณภาพ
มาตรฐานของหลักสูตรจากสภาวิชาชีพในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จะได้รับการงดเว้นการ
ตรวจประเมินหลักสูตร) 
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ตัวบ่งชีท่ี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 
 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง 

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

และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
    

6. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

    

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์     
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา     
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
    

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

    

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

    

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เมื่อ

วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์
ข้อ 12  

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 าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีท่ี้ 1.1  
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง 

1. จ านวน
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 
ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน 

1. อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตร เท่านั้น  
 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาเดียวกัน 
 หลักสูตรปกติและหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ

หลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 
(บันทึกข้อความท่ี ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันท่ี 18 เม.ย. 2549) 

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

3. หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระท่ังผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน  
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+
วิทยาศาสตร์-เคมี)  
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา  
(ท่ีมา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 
7/2549 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 

4. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ค าว่า “ตลอด
ระยะเวลา” คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 11/2558 
เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลานั้น 
ควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค าว่า “ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งท่ีประชุมได้ให้หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/
ลาออกของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หาก
ได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ถึง
ขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่า
มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 
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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
สาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนอย่าง
น้อย 2 คน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน  

ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน 
1. อาจารย์ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ จะต้องมีสัญญาจ้างให้เป็นอาจารย์ประจ าเต็ม

เวลา มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ท้ังนี้ หากหมดสัญญาจ้าง 
คณะจะต้องขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยมายังมหาวิทยาลัย และยินยอมให้หมดสัญญาจ้างได้ไม่
เกิน 3 เดือน 

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

3. การพิจารณาว่าคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ให้พิจารณาการแบ่งสาขาวิชา
ตาม ISCED2013 ของ UNESCO 

4. กรณีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท างานวิจัยด้วย  
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

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

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

 
ข้อสังเกต 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน หมายถึง 3 คนใน 5 คนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

- 1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาโท หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการ
สอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน 
และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

 
ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรปริญญาโท ก าหนดให้อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาโทได้  แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา ท้ังนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี 
นับจากวันท่ีเริ่มสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ (บันทึกข้อความท่ี ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันท่ี 18 ก.ค. 2555) 

 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่
ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

- 1. เป็นอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

 
ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน 

1. การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้  
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงาน หรือ
ลาออกจากราชการ กลับเข้ามาท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้ โดยใช้ระบบการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้างท่ีให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการก าหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน 
อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้ 
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2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจน
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระก่อนการ
เกษียณอายุ 

2. อาจารย์เกษียณอายุงาน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 

3. อาจารย์ประจ าท่ีส าเร็จการศึกษาวุฒิบัตรนับคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก และสามารถเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ 
หากมีเงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 

4. กรณีนักวิจัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสามารถท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ซึ่งอาจจะขัดแย้งกับการด า เนินการ
ตามเกณฑ์การประเมินในข้อนี้ 

5. จะเริ่มนับว่าเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  เมื่อ    
โครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาได้รับการอนุมัติ 

 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

- 1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

 
 ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ 
หมายถึง บุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรท่ี
ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากร
ประจ าในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็น
บุคคลากรประจ าในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นท่ียอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพด้านนั้น เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ข้ึนไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ท่ีได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้ังแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาท่ี เปิดสอน
สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของ     
สภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งต้ังนั้นด้วย 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ ์

- 1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

 
 ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน

เกณฑ์การประเมินก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ดังนั้น การแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัย) มาเป็น
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์อาจไม่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับ
เต็มในการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) หรือวารสาร
หรือส่ิงพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือส่ิงพิมพ์วิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกมาร่วม
กล่ันกรอง (peer review) ซึ่งอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน
วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับส่ิงประดิษฐ์ การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทน
การตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณาจากปีท่ีได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
ไม่ใช่ปีท่ีขอจด 

 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

9. ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- วิทยานิพนธ ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 
5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 
15 คน 
หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 
ประเภทให้เทียบสัดส่วน

วิทยานิพนธ ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 
คน 



QA Guidelines ระดบัหลกัสูตร 2560   11  

 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

นักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์  1 
คนเทียบเท่ากับ 
นักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ     3 
คน 

 
 ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10.1 
ระบุไว้ว่า “อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าท่ีมีศักยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 10 คน ” ในทาง
กฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น หาก
สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าอาจารย์มีศักยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้เสนอสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายไป แต่ท้ังนี้ อาจารย์ประจ า 1 คน จะดูแล
นักศึกษาในฐานะท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ไม่เกิน 10 คน และการขยายจ านวนนักศึกษาในกรณีนี้
ใช้ได้เฉพาะกรณีวิทยานิพนธ์เท่านั้น ไม่นับรวมการค้นคว้าอิสระ 

2. นับภาระงานตามเกณฑ์เฉพาะอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหลัก (Major 
Advisor) เท่านั้น โดยนับนักศึกษาท้ังหมดท่ีอยู่ในความดูแลรายภาคการศึกษา  

3. นับเฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระรวมท้ังรักษาสถานภาพ
เท่านั้น 

 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

10. อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

- อยา่งน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีโดยนับรวมปีท่ีประเมิน  

 
 ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน

ผลงานวิจัยนับรวมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

 



QA Guidelines ระดบัหลกัสูตร 2560   12  

 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้ 
หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) 
หมายเหตุ ส าหรับ
หลักสูตร 5 ปีประกาศใช้
ในปีท่ี 7 หรือหลักสูตร 6 
ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้
งานในปีท่ี 6)  

 
ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน 

การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินนี้ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับมาก  
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

12. การ
ด าเนินงานให้
เป็นไปตาม     
ตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานเพื่อ
การประกัน
คุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการ
สอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เมื่อ
วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 มาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินว่า
หลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” การก ากับมาตรฐาน 
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ตัวบ่งชีท่ี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะด าเนินการสรุปข้อมูลแยกตามรายหลักสูตรและน าเสนอข้อมูลให้ทุก

คณะต่อไป ยกเว้นคณะท่ีแจ้งความประสงค์ในการส ารวจเอง จะใช้ข้อมูลท่ีส ารวจจากคณะ (ประกอบด้วย 
คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และคณะสัตวแพทยศาสตร์)  

 ข้อสังเกต 
1. ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 

อย่างน้อยร้อยละ  20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ครบรอบ ต้องประเมินตัวบ่งช้ี 2.1 ด้วย แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่

ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบท่ีผ่านมามาใช้
ประกอบการประเมิน ส าหรับหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

3. กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
4. กรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ ท่ีมีนักศึกษาต่างชาติประมาณร้อยละ 90 การประเมินบัณฑิตอาจไม่

ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตท่ีเป็นนักศึกษาชาว
ไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจาก
นักศึกษาไทยจ านวน 10 คน เป็นฐานท่ีร้อยละ 100 

 

ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้สรุปร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี ระดับหลักสูตร และส่งข้อมูลให้ทุกคณะทราบแล้ว ดังนั้น ขอให้ทุกคณะด าเนินการ
ส ารวจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้งานท าของบัณฑิต เพื่อให้ครบตามเงื่อนไข คือ 1 ปีหลังจากส าเร็จ
การศึกษา โดยแจ้งให้บัณฑิตเข้าไปปรับปรุงข้อมูลในระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบตามรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนดในตัวบ่งช้ี (ส้ินสุด ณ 31 กรกฎาคม 2560) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานข้อมูลตัวบ่งช้ี
ต่อไป หลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้ เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี  
 

 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  × 100 

                               จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
 
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 -  บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 -  บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 -  บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบ 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ  
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า 
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี 
ออกประกาศ 

-  ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 -  บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 -  บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ กพอ. 

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

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

-  ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
 
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค ์ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
ข้อสังเกต 

1. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  

2. การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันท่ี ได้รับการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) การ
ตีพิมพ์ต้องเป็นผลงานตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ (ระบุฉบับท่ีและเลขหน้าชัดเจน) ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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 ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน
- ผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท นับตามปีปฏิทิน 

2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) ส่วนจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด นับตามรอบปีการศึกษา 
2559 (สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560) 

- ผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา หมายรวมถึงผลงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาด้วย แต่มีการตีพิมพ์ในปีปฏิทิน 2559 และไม่จ าเป็นต้องเป็นผลงาน
ของบุคคลเดียวกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดในปีการศึกษา 2559  

- กรณีท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาไปแล้วแต่มีผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในปีปฏิทิน 2559 
สามารถน ามารายงานได้  

- กรณีการค้นคว้าอิสระ (IS) หากจะนับเป็นผลงานวิจัยท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งได้ ต้องน ามาเขียนเป็นบทความ มี peer review และน าไปเผยแพร่ระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับ
คณะ 

- ผลงานวิจัยท่ีมีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ี
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ได้ 

- ในกรณีท่ีไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 
- ส่ิงประดิษฐ์ไม่นับเป็นงานสร้างสรรค์ 

 

 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  × 100 
                               จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 
 

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 -  บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 -  บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ 
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน 
นับแต่วันท่ีออกประกาศ 

-  ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 -  บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 -  บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 
วัน นับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
1.00 -  บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

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

-  ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค ์ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

ข้อสังเกต 
1. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper)  
2. การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันท่ี ได้รับการตีพิมพ์

ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) การ
ตีพิมพ์เป็นผลงานตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ (ระบุฉบับท่ีและเลขหน้าชัดเจน) ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

3. ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 

ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน 
- ในกรณีที่ไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
- ผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก นับตามปีปฏิทิน 

2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) ส่วนจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด นับตามรอบปีการศึกษา 
2559 (สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560) 

- ผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา หมายรวมถึง ผลงานของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาด้วย แต่เป็นผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในปีปฏิทิน 2559 และไม่
จ าเป็นต้องเป็นผลงานของบุคคลเดียวกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมดในปีการศึกษา 
2559  

- กรณีท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาไปแล้ว แต่มีผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในปีปฏิทิน 2559 
สามารถน ามารายงานได้  

- ผลงานวิจัยท่ีมีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ี
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ได้ 

- ส่ิงประดิษฐ์ไม่นับเป็นงานสร้างสรรค์ 
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ตัวบ่งชีท่ี้ 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
ผลการประเมนิ 

 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มผีลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน 

- ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 การรับนักศึกษา 
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

- ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ดูเจตนารมณ์ของ
หลักสูตร ว่าต้องการนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติอย่างไร และจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาท่ีจะ
ศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ. 2 ท่ีได้ระบุถึงปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา 

- ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ท้ังหมด ท่ีท าให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมท่ีจะเรียนในหลักสูตร ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย 
และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เห็นเป็นรูปธรรม 
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ตัวบ่งชีท่ี้ 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 

 มผีลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน 

- ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แกบ่ัณฑิตศึกษา 
 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู'ในศตวรรษที่ 21 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน-
ท้ังหมด ท่ีท าให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เห็น
เป็นรูปธรรม 
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 ตัวบ่งชีท่ี้ 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
หลักสูตรน้ันใน
สถาบันกลุ่ม
เดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้
เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการ
ด าเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง 

 
 ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน

- ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 การคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 

และ 3.2 และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
- การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนท่ีมีนัยส าคัญ ไม่ได้เน้นท่ีปริมาณ

หรือจ านวนข้อร้องเรียน 
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจ านวนนักศึกษาท่ีออก

ทุกกรณีนับถึงส้ินปีการศึกษาท่ีประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานท่ีท างานของนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจ านวนท่ีรับเข้าในแต่ละรุ่นท่ีมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 

- การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ียังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 
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ตัวอย่างการค านวณอัตราการคงอยู่ (หลักสูตร 2 ปี) 
 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จ
การศึกษา

ส าหรับรุ่นนั้นๆ  
(2) 

จ านวนที่ยัง
ไม่ส าเร็จ
การศึกษา
ส าหรับรุ่น
นั้นๆ (3) 

จ านวนที่
หายไป
ระหว่าง

การศึกษา 

จ านวน
นักศึกษาที่
คงอยู่ในแต่

ละรุ่น 
(2)+(3) 

ร้อยละของ
นักศึกษาที่คง
อยู่ในแต่ละรุ่น 

(2)+(3)/(1) 
*100 

2556 10 6 3 1 9 90.0 
2557 8 5 1 2 6 75.0 

2558 6 0 6 0 6 100.0 
2559 8 0 7 1 7 87.5 

 
ตัวอย่างการค านวณอัตราส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(จ านวนรับเข้า) 

จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 

2553 (100 คน) 93 1 - - 
ร้อยละของจ านวนรับเข้า 93.0 1.0 - - 

2554 (100 คน) - 96 3 1 
ร้อยละของจ านวนรับเข้า - 96.0 3.0 1.0 

2555 (95 คน) - - 85 10 
ร้อยละของจ านวนรับเข้า - - 89.5 10.5 

2556 (98 คน) - - - 98 
ร้อยละของจ านวนรับเข้า - - - 100.0 
 

- ในประเด็นการประเมิน “มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น” ควรน าเสนอผลการด าเนินงานเทียบเคียง
อย่างน้อย 3 ปี 
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ตัวบ่งชีท่ี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์
 
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 

 มผีลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน 

- ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ท้ังหมด ท่ีท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

- ความหมายของอาจารย์ตามตัวบ่งชี้นี้ หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านั้น 
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ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และ 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน 
- ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560) 
- นับอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริงรวมท่ีลาศึกษาต่อในรอบปีการศึกษา 2559 
- การนับจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะนับเมื่ออาจารย์ได้รับใบรับรองการส าเร็จการศึกษา

แล้ว 
- การนับจ านวนอาจารย์ ท่ีด ารงต าแหน่ งทางวิชาการ จะนับได้ เมื่อ ผ่านการพิจารณาของ               

สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว การยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะยังไม่นับ ซึ่งในการประเมิน
รอบปีการศึกษา 2559 จะนับเฉพาะที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2560 

- กรณีการนับจ านวนอาจารย์ใหม่และอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง ให้นับตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในเล่ม  คู่มือ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557) ของ สกอ. 
การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้  

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

 
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  × 100 
                จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ  

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

  กลุ่มท่ี 2 

http://www.eqd.cmu.ac.th/NewsDetail.asp?strID=993
http://www.eqd.cmu.ac.th/NewsDetail.asp?strID=993
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ      
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน      
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ      

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น า เสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์   

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ online 

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

ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน 
- ข้อมูลผลงานวิชาการตัวตั้งเป็นข้อมูลตามรอบปีปฏิทิน 2559 (มกราคม - ธันวาคม 2559) ส่วนข้อมูล

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตัวหารเป็นข้อมูลตามรอบปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 
2560) 
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- การนับจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามระดับคุณภาพของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้นับ
ตามจ านวนบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ไม่นับซ้ าแม้ว่าจะมีการเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล
ต่างๆ จ านวนมากกว่า 1 ฐานข้อมูล 

- นับงานวิจัยทุกช้ินของอาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีอาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย แม้ว่าจะมีนักศึกษา 
บัณฑิตศึกษาร่วมเป็นผู้วิจัย 

- กรณีผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ให้ดูจากรายช่ือผู้วิจัยท่ีปรากฏ
ในสัญญาว่าจ้าง 

- พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีรายช่ือ ณ วันส้ินสุดปีการศึกษานั้นๆ โดยไม่ต้อง
น าระยะเวลาในการประจ าหลักสูตรมาพิจารณา 

- กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกท่ีใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดียวกัน การ
นับผลงานวิชาการสามารถนับได้ท้ัง 2 หลักสูตร 
 

 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

        จ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง   
                จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 

ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน 
- การค านวณตัวบ่งช้ีนี้ ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิง ต้ังแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมท้ัง

การอ้างอิงตนเอง ท่ีเป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยน า เสนอในรูปสัดส่วน ท้ังนี้ 
พิจารณาผลการด าเนินงาน 5 ปี ย้อนหลังตามปีปฏิทิน (2555-2559) ซึ่งนับรวมปีท่ีประเมิน (2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QA Guidelines ระดบัหลกัสูตร 2560   28  

 

ตัวบ่งชีท่ี้ 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
หลักสูตรน้ันใน
สถาบันกลุ่ม
เดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้
เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการ
ด าเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง 

 
 ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน

- ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 การคงอยู่ของอาจารย์ 
 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้ด าเนินการให้กับอาจารย์ตาม

กิจกรรมต่างๆ ในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรว่ามีการเปล่ียนแปลงใน   

แต่ละปี ต้ังแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ท่ีได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิด
ด าเนินการ 

- ในประเด็นการประเมิน “มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น” ควรน าเสนอผลการด าเนินงานเทียบเคียง
อย่างน้อย 3 ปี 
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ตัวบ่งชีท่ี้ 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 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน

- ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลท่ีใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ  
 การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- การตคีวามกรณีหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือไม่ ควรดู
ท่ีเนื้อหาสาระรายวิชาท่ีเปิดสอนว่าทันสมัย เหมาะสมกับความเปล่ียนแปลงของโลกหรือไม่ 
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ตัวบ่งชีท่ี้ 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 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน

- ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 การพิจารณาก าหนดผู้สอน  
 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี  
 การจัดเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับพันธกิจต่างๆ  
 การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความ

เช่ียวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 การควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ 
 การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
- ประเด็นการบูรณาการเน้นท่ีการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยไม่จ าเป็นต้องท าท้ัง

รายวิชา หรือทุกรายวิชา  
- การบูรณาการกับการวิจัยควรมีลักษณะการสอดแทรกกระบวนการวิจัยลงไปในหัวข้อวิชาต่างๆ ไม่ใช่

การเปิดสอนรายวิชาวิจัยหรือต้องให้นักศึกษาท าวิจัย ท้ังนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการวิจัย 
- การบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมไม่จ าเป็นต้องเป็นโครงการเดียวกับท่ีอยู่ในแผนบริการ

ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แต่ให้ดูเจตนารมณ์ว่าเกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชีท่ี้ 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 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน

- ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตัวบ่งชีท่ี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

    จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ท่ีด าเนินการได้จริง             × 100 
จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ท่ีต้องด าเนินงานในปีการศึกษานั้นๆ 

ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7 ท่ีหลักสูตร   
แต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผล          
การด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ
สองครั้ง โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80 และมีการบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง 

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

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 ให้ครบทุกกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร ภายในสองสัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน 
หลังวันปิดภาคการศึกษา 

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

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของวิชาเอก/วิชาบังคับท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล

การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่  ได้รับค าแนะน าด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 
11. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 
หมายเหตุ :  1. กรณีของหลักสูตรที่มี มคอ. 1 ให้ก ำหนดตัวบ่งช้ีให้สอดคล้องกับ มคอ. 1  
 2. คณะ/วิทยำลัยสำมำรถเพิ่มเติมรำยละเอียดได้ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท

ของแต่ละหลักสูตร 
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ข้อสังเกต 
- ในประเด็นตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 8 อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่ 

(ถ้ามี) ค าว่า “อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ี
เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารยเก่าท่ีมาจากหลักสูตร/ภาควิชาอื่นก็ถือว่าเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่ 

- ในประเด็นตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 10 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 กรณีหลักสูตรใหม่
ท่ียังไม่มีบัณฑิตไม่ต้องประเมินประเด็นนี้ แต่หากเป็นหลักสูตรปรับปรุงต้องประเมินประเด็นนี้ด้วย 

- ในประเด็นตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 .00 กรณีหลักสูตรใหม่ท่ียังไม่มีบัณฑิตไม่ต้อง
ประเมินประเด็นนี้ แต่หากเป็นหลักสูตรปรับปรุงต้องประเมินประเด็นนี้ด้วย 
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ตัวบ่งชีท่ี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 
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 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน

- ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้มี

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ พร้อมใช้งาน ทันสมัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ

สอน 
 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู้ 
- ให้ระบุส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตรให้ชัดเจน ไม่ต้องพิจารณาส่ิงสนับสนุนท่ัวไป เช่น 

อาคาร ห้องเรียน เครื่องฉาย LCD เป็นต้น 
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แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลระดับหลักสูตร 
 ไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0   หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
 คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉล่ียของตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบท่ี 2-6 (13 ตัวบ่งช้ี) 

 
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 2559 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
ท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน และองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง เฉพาะตัวบ่งช้ีท่ีมีการด าเนินการ เพื่อน าผลท่ี
ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาด าเนินการอื่นๆ ต่อไป โดยค านึงถึง
ประโยชน์จากการประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นส าคัญ ท้ังนี้ 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบ่งช้ีท่ีมีการด าเนินงาน ในการค านวณค่าคะแนน
ของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการประเมินเท่านั้น  

3. กรณีหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้ว และด าเนินการรับนักศึกษา
แล้ว แต่ สกอ. ยังไม่พิจารณาให้การรับทราบ ต้องประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรด้วย เนื่องจาก
หลักสูตรดังกล่าวสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ต้ังแต่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

4. หลักสูตรปกตท่ีิมีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติและภาคพิเศษ ควรท า มคอ. 7 เล่มเดียว เนื่องจาก
ใช้รหัสหลักสูตรเดียวกัน กรณีหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ควรท า มคอ. 7 คนละเล่ม 

 
2. แนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม มคอ.7 

 
การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร................................... พ.ศ. .................... 

คณะ/วิทยาลัย...................................... มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา.............................. วันท่ีรายงาน........................ 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

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

มคอ 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
1.  1.  - ค ว ร ร ะ บุ อ า จ า ร ย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรณีหลั กสู ตรระ ดับ
บัณฑิตศึกษา 
- ควรระบุ วันที่ สภา
มหา วิทยาลั ยอนุ มั ติ
หลักสูตร 
- ควรระบุวันที่ สกอ./
สภาวิชาชีพ รับทราบ
หลักสูตร 
- กรณีมีการปรับปรุง 
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตรควรระบุวันที่
ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อ นุ มั ติ แ ล ะ  ส ก อ .
รับทราบ 

2.   2.   
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 

 
ตารางที่ 1.1 แสดงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒแิละ 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ ผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัย ย้อนหลัง   

5 ปี 
1. รศ. xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... 

มหาวิทยาลัย....., 
พ.ศ.......  

พนักงานมหาวิทยาลัย
ประจ า สายวิชาการ 
เลขท่ีต าแหน่ง..... 

 

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

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(ส่วนงาน) สายวิชาการ 
สัญญาจ้าง ระหว่างวันท่ี
....ถึงวันท่ี..... 

 

3. อ. xxx  xxxxxxx .....   
4. อ. xxx  xxxxxxx .....   
5. อ. xxx  xxxxxxx .....   
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2. อาจารย์ผู้สอน 
1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………. 
3. ………………………………………………. 
4. ………………………………………………. 
5. ………………………………………………. 
 
3. สถานที่จัดการเรียนการสอน ……………………………. 
 
4. การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรอธิบายว่า หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ

ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร และมีการ
บริหารจัดการอย่างไร กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรอธิบายว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และอ้างอิงตารางที่ 1.1 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

ควรอธิบายว่า หลักสูตรใหม่/หลักปรับปรุง พ.ศ. ใด 
เปิดสอนโดยใช้หลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ก่ีปี  จะ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรเม่ือใด และขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร 

 
กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรอธิบายว่า หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ

ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร และมีการ
บริหารจัดการอย่างไร กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรอธิบายว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และอ้างอิงตารางที่ 1.1 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรอธิบาย ว่า  อาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลักสู ตร มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และอ้างอิงตาราง
ที่ 1.1 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ควรอธิบายว่า อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด และระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ตามที่ก าหนดใน มคอ. 2 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ควรอธิบายว่า อาจารย์ ที่ ป รึกษาวิทยานิพนธ์ มี
คุณสมบั ติ เป็ น ไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และระบุ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามที่
ก าหนดใน มคอ. 2 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม(ถ้ามี) 

ถ้าหลักสูตรก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม ควรอธิบายว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
มีคุณสมบั ติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และระบุ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม  
ตามที่ก าหนดใน มคอ. 2 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   ควรอธิบายว่า อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และระบุคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ตามที่ก าหนดใน มคอ. 2 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ควรอธิบายการตีพิมพ์ผลงานผู้ส าเ ร็จการศึกษาที่
ก าหนดใน มคอ. 2 และแสดงผลการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของนักศึกษา/ผู้ส าเร็จการศึกษาดังตาราง 

ชื่อนักศึกษา/
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่/ปีท่ี

ตีพิมพ์เผยแพร ่

ค่าน้ าหนัก 

1.    
2.    

 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ควรอธิบายว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีภาระงาน
เป็นไปตามเกณฑ์และเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดได้ขอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ อาจแสดงผลการด าเนินงานดังตาราง 

ชื่อ ปีการศึกษา.... 
อาจารยท่ี์

ปรึกษาหลกั 
นักศึกษาท่ีท า
วิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาท่ี
ท าการค้นคว้า

อิสระ 

หน่วยภาระ
งาน 

1.xxx 2 3 3 
2. - 6 2 

กรณีที่จ านวนภาระงานเกินกว่าที่ก าหนด ให้แสดงการ
ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ควรอธิบายว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสรมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

ชื่ออาจารย์ ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่/ปีท่ี

ตีพิมพ์เผยแพร ่

ค่าน้ าหนัก 

1.    
2.    
3.    
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี

ก าหนด 
ควรอธิบายว่า หลักสูตรใหม่/หลักปรับปรุง พ.ศ. ใด 
เปิดสอนโดยใช้หลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ก่ีปี  จะ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรเม่ือใด และขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร 

 
กรณหีลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรอธิบายว่า หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ

ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร และมีการ
บริหารจัดการอย่างไร กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรอธิบายว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และอ้างอิงตารางที่ 1.1 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรอธิบาย ว่า  อาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลักสู ตร มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และอ้างอิงตาราง
ที่ 1.1 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ควรอธิบายว่า อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด และระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ตามที่ก าหนดใน มคอ. 2 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

ควรอธิบายว่า หลักสูตรใหม่/หลักปรับปรุง พ.ศ. ใด 
เปิดสอนโดยใช้หลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ก่ีปี  จะ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรเม่ือใด และขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร 

 
หมวดท่ี 2 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การบริหารและพัฒนาอาจารย ์
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

ควรอธิบายผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน 
สามารถท าซ้ าได้ (ระบุได้ว่าใครท าอะไร เม่ือไหร่ อย่างไร) วัดและ
ประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลอย่างไร มีการปรับปรุงอย่างไร 
และควรอธิบายให้ครบทุกประเด็น 
1. การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
.................................................................................................................
................................................................................................................. 
2. การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
.................................................................................................................
................................................................................................................ 

คุณภาพอาจารย ์
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

1. ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีวุฒิ

ปริญญาเอก 
   

 
2. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  

จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มตี าแหน่ง

ทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มตี าแหน่ง

ทางวิชาการ 
   

 
3. ผลงานวิชาการของอาจารย์  

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ผลงานวิชาการของ

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละผลรวมถ่วง
น้ าหนักต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
   

 
ล าดับ ผลงานวิชาการ ค่า

น้ าหนัก 
หมายเหตุ 

1 Xxx xxx 1.0 SCOPUS 
2 Xxx xxx 1.0 ต าราที่

ผ่านการ
ขอ

ต าแหน่ง 
3 Xxx xxx 0.6 TCI 2 

 
4. จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ 
การอ้างอิงในฐานขอ้มูล TCI และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

จ านวนบทความที่
ได้รับการอ้างอิง 5 ปี

ย้อนหลัง 

จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้งหมด 

อัตราส่วนจ านวน
บทความที่ได้รับการ
อ้างอิงต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
   



QA Guidelines ระดบัหลกัสูตร 2560   46  

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ.....- พ.ศ.....) 
ล าดับ ชื่อผลงาน ปีที่

ตีพิมพ์ 
ฐานข้อมูลที่
ตีพิมพ์ 

จ านวนคร้ัง
ที่ได้รับการ
อ้างอิง(พ.ศ.
ที่ได้รับการ
อ้างอิง) 

1 Xxx xxx 2558 SCOPUS 1 ครั้ง 
(2558) 

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

     
 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.3) 

1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์    

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน
รายชื่อ

อาจารย์ที่
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

ร้อยละ
การคงอยู่

ของ
อาจารย ์

จ านวน
รายชื่อ

อาจารย์ที่
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

ร้อยละ
การคงอยู่

ของ
อาจารย ์

จ านวน
รายชื่อ

อาจารย์ที่
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

ร้อยละ
การคงอยู่

ของ
อาจารย ์

1 80 0 100 0 100 
 
2. ความพึงพอใจของอาจารย์ 

ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารและ
พัฒนาอาจารยป์ระจ าหลักสูตร มีค่าเท่ากับ..... รายละเอียดดังตาราง 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจ (คะแนนเต็ม 

5.00) 
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หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

 
(1) 

จ านวนที่
ส าเร็จ

การศึกษา
ส าหรับรุ่น

นั้นๆ 
(2) 

จ านวนที่ยัง
ไม่ส าเร็จ
การศึกษา
ส าหรับรุ่น

นั้นๆ 
(3) 

จ านวนที่
หายไป
ระหว่าง

การศึกษา 

จ านวน
นักศึกษาที่
คงอยู่ในแต่

ละรุ่น 
(2)+(3) 

ร้อยละของ
นักศึกษาที่คงอยู่

ในแต่ละรุ่น 
[(2)+(3)]/(1)*1

00 

       
       
       

หมายเหตุ  ให้บันทึกข้อมูลนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว 3 รุ่นย้อนหลัง 

2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี ้3.1) 

ควรอธิบายผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน 
สามารถท าซ้ าได้ (ระบุได้ว่าใครท าอะไร เม่ือไหร่ อย่างไร) วัดและ
ประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลอย่างไร และมีการปรับปรุง
อย่างไร ควรอธิบายให้ครบทุกประเด็น 
1. การรับนักศึกษา 
............................................................................................................
............................................................................................................ 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
............................................................................................................
............................................................................................................ 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

ควรอธิบายผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน 
สามารถท าซ้ าได้ (ระบุได้ว่าใครท าอะไร เม่ือไหร่ อย่างไร) วัดและ
ประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลอย่างไร และมีการปรับปรุง
อย่างไรควรอธิบายให้ครบทุกประเด็น 
1. การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  
............................................................................................................
............................................................................................................ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
2. การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา   
............................................................................................................
............................................................................................................ 
3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
............................................................................................................
............................................................................................................ 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

1. อัตราการคงอยู่  
ปีการศึกษา

ที่รับเข้า 
2556 2557 2558 2559 

ร้อยละการ
คงอยู่ของ
นักศึกษา 

    

 
2. การส าเร็จการศึกษา  

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวนที่รับเข้า 
(1) 
 

จ านวนที่ส าเร็จ
การศึกษา

ส าหรับรุ่นน้ันๆ 
(2) 

ร้อยละของ
นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาตาม

เวลา 
(2)/(1)*100 

    
    

 
3. ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
ประเด็นการ

ประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

     
     
     

ผลการจัดการข้อร้องเรียน 
ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 
จ านวนข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

    

จ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไข 

    

ร้อยละของข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไข 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป ี(ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี)) 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด   
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ   
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวม
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 
- ตรงสาขาท่ีเรียน 
- ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน 

  

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ   
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท   
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร   
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ (ควรวิเคราะห์ผลการเปล่ียนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะ
ตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีผ่านมาและสถาบันอื่นท่ีเปิดสอนสาขา/
สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

หมวดท่ี 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

            
            
            
 

น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา และ
รายงานเฉพาะวิชาท่ีคณะรับผิดชอบ 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

ควรอธิบายผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน 
สามารถท าซ้ าได้ (ระบุได้ว่าใครท าอะไร เม่ือไหร่ อย่างไร) วัดและ
ประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลอย่างไร และมีการปรับปรุง
อย่างไร ควรอธิบายให้ครบทุกประเด็น 
1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
3. การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

ควรอธิบายผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน 
สามารถท าซ้ าได้ (ระบุได้ว่าใครท าอะไร เม่ือไหร่ อย่างไร) วัดและ
ประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลอย่างไร และมีการปรับปรุง
อย่างไร ควรอธิบายให้ครบทุกประเด็น 
1. การพิจารณาก าหนดผู้สอน  
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
2. การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และมคอ.4   
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
3. การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา การควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
4. การก ากับกระบวนการเรียนการสอน   
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
5. การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ ในระดับปริญญาตรี  
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
6. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่มีการบูรณาการ
กับพันธกิจต่างๆ  
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
7. การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงาน 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 

การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

ควรอธิบายผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน 
สามารถท าซ้ าได้ (ระบุได้ว่าใครท าอะไร เม่ือไหร่ อย่างไร) วัดและ
ประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลอย่างไร และมีการปรับปรุง
อย่างไร ควรอธิบายให้ครบทุกประเด็น 
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
3. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร(มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7)    
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
4.  การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดั บ
บัณฑิตศึกษา   
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 

 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80 และมีการ
บันทึกการประชุมทุกครั้ง 

 

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

 

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

 

ควรอ้างอิงเอกสารหลักฐาน
ประกอบผลการประเมิน 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
วิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร ภายในสองสัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ให้ครบทุกกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวัน
ปิดภาคการศึกษา 

 

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

 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
วิชาเอก/วิชาบังคับท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่  ได้รับค าแนะน าด้าน
การบริหารจัดการหลักสูตร 

 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

10.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

11.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

รวมตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี ้  
จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินงานผ่าน  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ด าเนินงานผ่านในปนีี ้  
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศกึษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าใหผ้ดิปกต ิ มาตรการแก้ไข 
      
      
      
      

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

    
    
    

น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา 

ควรอ้างอิงเอกสารหลักฐาน
ประกอบผลการประเมิน 
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รายวิชาที่สอนเนือ้หาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

     
     
     

 
คุณภาพของการสอน 

 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
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
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
 

 
 
 

น ามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนนุ 
    
    
 

หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
   
   
 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

ควรอธิบายผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน 
สามารถท าซ้ าได้ (ระบุได้ว่าใครท าอะไร เม่ือไหร่ อย่างไร) วัดและ
ประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลอย่างไร และมีการปรับปรุง
อย่างไรควรอธิบายให้ครบทุกประเด็น 
1. ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
............................................................................................................
............................................................................................................ 
2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน  
............................................................................................................
............................................................................................................ 
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
............................................................................................................
........................................................................................................... 
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หมวดท่ี 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

   
   
   

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา   
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

  

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
 
 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

  

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
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หมวดท่ี 7 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

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 ................. 
ระบแุผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันท่ีคาดว่าจะส้ินสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ  
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์  
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา  
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปี (ปริญญาตรี)  
 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปริญญาโท)  
 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ได้รับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปริญญาเอก)  
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา   
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
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   

 
สรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

  

ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6   

 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร : …………………………………………………………………………………………………………… 
ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันท่ีรายงาน : ……………………………………………………. 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร : …………………………………………………………………………………………………………… 
ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันท่ีรายงาน : ……………………………………………………. 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร : …………………………………………………………………………………………………………… 
ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันท่ีรายงาน : ……………………………………………………. 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร : …………………………………………………………………………………………………………… 
ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันท่ีรายงาน : ……………………………………………………. 
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5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร : …………………………………………………………………………………………………………… 
ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันท่ีรายงาน : ……………………………………………………. 
เห็นชอบโดย : .....................................................................................(หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันท่ีรายงาน : …………………………………………………….
เห็นชอบโดย : .....................................................................................(คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………………….. วันท่ีรายงาน : ……………………………………………………. 


