เกณฑการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

26 เมษายน 2560

เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
ประเด็นการพิจารณาในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การกํากับมาตรฐานหลักสูตร (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558)
เกณฑการประเมิน
1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
รวม

จากเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ.

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท
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ป.บัณฑิต
ชั้นสูง






5

ป.เอก
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26 เมษายน 2560

เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ประเภทของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

เกณฑการประเมิน
1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
2. คุณสมบัติอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

3. คุณสมบัติอาจารยประจํา
หลักสูตร

วิชาการ

วิชาชีพ/ปฏิบตั ิการ






ไมนอยกวา 5 คน และ
เปนอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ ดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน
 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป

ยอนหลัง


คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธกบั สาขาวิชาที่เปดสอน
มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป
ยอนหลัง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 2 ใน 5 คน ตองมี
ประสบการณในดานการปฏิบัติการ
 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาวิชาทีเ่ ปดสอน
 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง

จากเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ.
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เกณฑการประเมิน
4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน

10. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนด

26 เมษายน 2560

ประเภทของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
วิชาการ

วิชาชีพ/ปฏิบตั ิการ

อาจารยประจํา
 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานัน้ หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
 หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑนี้ประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได
อาจารยพิเศษ
 คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ
 มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาทีส่ อนไมนอยกวา 6 ป
 ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานัน้
ตองไมเกิน 5 ป

จากเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ.
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เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

เกณฑการประเมิน

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

 ไมนอยกวา 3 คน และ
 เปนอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ
 ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

2. คุณสมบัติอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท  คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป
หรือเทียบเทาที่มีตําแหนงศาสตราจารยขึ้นไป
 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป
 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย

3. คุณสมบัติอาจารยประจํา
หลักสูตร

 คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย

จากเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ.

 คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป
 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย
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เกณฑการประเมิน
4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน

26 เมษายน 2560

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
อาจารยประจํา
 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชา
ที่สอน
 ตองมีประสบการณดานการสอน และมีผลงานทาง
วิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง

ปริญญาเอก
อาจารยประจํา
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มตี ําแหนงรองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
 ตองมีประสบการณดานการสอน และมีผลงานทาง
วิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง

อาจารยพิเศษ
อาจารยพิเศษ
 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ํา
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่
ปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มตี ําแหนงรองศาสตราจารย
สอน
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
 มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาทีส่ อน และมี
 มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาทีส่ อน และมี
ผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป
ผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง
ยอนหลัง
 ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
 ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานัน้
อาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานัน้

จากเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ.
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เกณฑการประเมิน
5. คุณสมบัตขิ องอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
และอาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ

6. คุณสมบัตขิ องอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
(ถามี)

26 เมษายน 2560

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
 เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา และดํารง
เทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา และดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป
 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย
อาจารยประจํา
อาจารยประจํา
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ํา
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน
สาขาวิชาที่สัมพันธกนั
 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป
 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
 มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง

จากเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ.

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
 มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรื่อง
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26 เมษายน 2560

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
 หากไมมีคณ
ุ วุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนด จะตอง
มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง
เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบของสภา
สถาบัน และแจง กกอ. ทราบ

ปริญญาเอก
 หากไมมีคณ
ุ วุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนด จะตอง
มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง
เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบของสภา
สถาบัน และแจง กกอ. ทราบ

7. คุณสมบัตขิ องอาจารยผูสอบ  อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจํา
 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจํา
วิทยานิพนธ
หลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 5 คน
หลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 3 คน
ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองเปนผูทรงคุณวุฒจิ าก
ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองไมเปนทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ
ภายนอก
หลัก หรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ํา
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน
 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป
 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย

จากเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ.
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8. การตีพิมพเผยแพรผลงาน
ของผูสาํ เร็จการศึกษา

26 เมษายน 2560

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
 มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับ
 มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรื่อง
หรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง
 หากไมมีคณ
ุ วุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนด จะตอง
 หากไมมีคณ
ุ วุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนด จะตอง
มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปน
มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปน
ที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือ
ที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบของสภา
การคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบของสภา
สถาบัน และแจง กกอ. ทราบ
สถาบัน และแจง กกอ. ทราบ
แบบ 1
แผน ก1
 ตองไดรับการยอมรับใหตพี มิ พในวารสารระดับชาติ
 ตองไดรับการยอมรับใหตพี มิ พในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ.
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ.
อยางนอย 2 เรื่อง
แบบ 2
แผน ก2
 ตองไดรับการยอมรับใหตพี มิ พในวารสารระดับชาติ
 ตองไดรับการยอมรับใหตพี มิ พในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ.
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ
นําเสนอตอทีป่ ระชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอ

จากเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ.
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ปริญญาโท
ไดรับการตีพมิ พในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทาง
วิชาการ (Proceeding)
แผน ข
 รายงานการคนควาหรือสวนหนึ่งของการคนควาอิสระ
ตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบคนได
9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ และการคนควา
 อาจารยคุณวุฒปิ ริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 5 คน
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา การคนควาอิสระ
 อาจารยคุณวุฒปิ ริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 15 คน

10. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนด

ปริญญาเอก

 หากเปนที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภท ใหเทียบสัดสวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบเทากับนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน
 หากอาจารยคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการ หรือปริญญาโท และมีตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย
ขึ้นไป 1 คน ตอนักศึกษา 10 คน
ตองไมเกิน 5 ป

จากเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ.
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