องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ
การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร :
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

องค์ประกอบ
1. การกํากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาํ หนดโดย สกอ.

2. บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจยั ของผูส้ าํ เร็จ
การศึกษา

สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กุมภาพันธ์12560

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ

3. นักศึกษา

4. อาจารย์
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้

3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

ตัวบ่งชี้
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4

ประเด็นการพิจารณาในการกํากับมาตรฐานหลักสูตร
(ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2548)
เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการพิจารณาในการกํากับมาตรฐานหลักสูตร
(ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2558)

ป.ตรี

ป.
บัณฑิต

ป.โท

ป.บัณฑิต
ชั้นสูง

ป.เอก

1.

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร











2.

คุณสมบัตขิ องอาจารย์ประจําหลักสูตร











3.

คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร









4.

คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผู้สอน









5.

คุณสมบัตขิ องอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ



6.

คุณสมบัตขิ องอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)



7.

คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

8.

การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา

9.

ภาระงานอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา





10.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ





11.

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ ําหนด
รวม

เกณฑ์การประเมิน

ป.ตรี

ป.
บัณฑิต

ป.โท

ป.บัณฑิต
ชั้นสูง

ป.เอก

1.

จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร











2.

คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร











3.

คุณสมบัตขิ องอาจารย์ประจําหลักสูตร













4.

คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผู้สอน













5.

คุณสมบัตขิ องอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ









6.

คุณสมบัตขิ องอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)









7.

คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์





8.

การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา





9.

ภาระงานอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา





10.

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ ําหนด
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5

11

5

11

5

รวม











5

5

10

5
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ผลการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ผลการกํากับมาตรฐาน
 ผลการประเมินการกํากับมาตรฐาน กําหนดไว้ เป็ น
“ผ่ าน” และ “ไม่ ผ่าน”
 หากไม่ ผ่านเกณฑ์ ข้อใดข้ อหนึ่ง ถือว่ าหลักสูตรไม่ ได้
มาตรฐาน และมีผลเป็ น “ไม่ ผ่าน” (คะแนนเป็ น ศูนย์ )
7

คะแนน
0.01-2.00
2.01-3.00
3.01-4.00
4.01-5.00

ระดับคุณภาพ
น้ อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
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6

ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ตัวบ่ งชี ้

องค์ ป ระกอบใน
การประกัน คุณภาพ
หลัก สูต ร

1. การกํากับ
มาตรฐาน

อธิบ ายกระบวนการหรื อ แสดงผลการ
ดําเนิน งานในประเด็น ที่เ กี่ยวข้ อ ง

1.1 การบริห าร
จัด การหลัก สูต รตาม
เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลัก สูต รที่ก าํ หนด
โดย สกอ.

3. นักศึกษา

ตัวบ่งชี้

ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้ อ
บัณฑิต ศึก ษา เกณฑ์ 11 ข้ อ
9

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง

 การรับนักศึกษา
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา

 การควบคุมการดูแลการให้คาํ ปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นกั ศึกษาในระดับปริญญาตรี
 การควบคุมดูแลการให้คาํ ปรึกษาวิทยานิ พนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
 อัตราการสําเร็จการศึกษา
 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ 11
นักศึกษา

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต/ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย)

2.2 การได้งานทําหรือ
 ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ไี ด้งานทําหรือ
ผลงานวิจยั ของผูส้ าํ เร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพอิสระ
 ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก
ที่ตพี มิ พ์หรือเผยแพร่
10

 ฉบับ พ.ศ.2558

3.1 การรับนักศึกษา

3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา

2. บัณฑิต

ผลการบริห ารจัด การหลัก สูต รตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูต ร
 ฉบับ พ.ศ.2548

ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้ อ
บัณฑิต ศึก ษา เกณฑ์ 10 ข้ อ

องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

4. อาจารย์

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

4.1 การบริหารและ  การรับและแต่งตัง้ อาจารย์
พัฒนาอาจารย์
ประจําหลักสูตร
 การบริหารอาจารย์
 การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์
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องค์ ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสู ตร

ตัวบ่ งชี้

อธิบายกระบวนการหรื อแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้ อง

4. อาจารย์ (ต่อ) 4.2 คุณภาพ
อาจารย์

4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์

องค์ ป ระกอบใน
การประกัน คุณภาพ
หลัก สูต ร
5. หลัก สูต ร
การเรีย นการสอน
การประเมิน ผู้เ รีย น
(ต่ อ )

ตัวบ่ งชี ้

 ร้อยละอาจารย์ท่มี ีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
 ร้อยละอาจารย์ท่มี ีตาํ แหน่ งทาง
วิชาการ
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
 จํานวนบทความของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบั การ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
SCOPUS ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร
 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 13
 ความพึงพอใจของอาจารย์

อธิบ ายกระบวนการหรื อ แสดงผลการดําเนิน งานในประเด็น ที่
เกี่ย วข้ อ ง

5.2 การวางระบบ 
ผู้ส อนและ

กระบวนการ
จัด การเรีย นการ 
สอน




การพิจ ารณากําหนดผู้ส อน
การกํากับ ติด ตาม และตรวจสอบการจัด ทํา มคอ.3 และ
มคอ.4 และการจัด การเรีย นการสอน
การจัด การเรีย นการสอนในระดับ ปริญญาตรีท่ มี ีก าร
บูร ณาการกับ การวิจ ยั การบริก ารทางวิช าการแก่ ส ังคม
และการทํานุบ าํ รุ งศิล ปะและวัฒนธรรม
การควบคุม หัวข้ อ วิท ยานิพ นธ์ แ ละการค้ น คว้ าอิส ระใน
ระดับ บัณฑิต ศึก ษา ให้ ส อดคล้ อ งกับ สาขาวิช าและ
ความก้ าวหน้ าของศาสตร์
การแต่ งตัง้ อาจารย์ ท่ ปี รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า
อิส ระในระดับ บัณฑิต ศึก ษา ที่ม ีค วามเชี่ย วชาญ
สอดคล้ อ งหรือ สัม พัน ธ์ ก ับ หัวข้ อ วิท ยานิพ นธ์
การช่ วยเหลือ กํากับ ติด ตาม ในการทําวิท ยานิพ นธ์ แ ละ
การค้ น คว้ าอิส ระและการตีพ มิ พ์ ผ ลงานในระดับ
15
บัณฑิต ศึก ษา

องค์ ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสู ตร

ตัวบ่ งชี้

อธิบายกระบวนการหรื อแสดงผลการดําเนินงาน
ในประเด็นที่เกีย่ วข้ อง

5.1 สาระของรายวิชา  หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร
5. หลักสูตร
ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน การ ในหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ประเมินผูเ้ รียน
 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
 การพิจารณาอนุ มตั หิ วั ข้อวิทยานิ พนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
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องค์ ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสู ตร

ตัวบ่ งชี้

5.3 การประเมิน
5. หลักสูตร
การเรียนการสอน ผูเ้ รียน
การประเมินผูเ้ รียน
(ต่อ)

อธิบายกระบวนการหรื อแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เกีย่ วข้ อง

 การประเมินผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้ อง
นักศึกษา
 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7)
 การประเมินวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
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องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

5. หลักสูตร
การเรียนการสอน
การประเมินผูเ้ รียน
(ต่อ)

ตัวบ่งชี้

5.4 ผลการดําเนิ นงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนิ นงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

 ผลการดําเนิ นงานตามตัว
บ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

17

องค์ ประกอบใน
การประกันคุณภาพหลักสู ตร

6. สิง่ สนับสนุ นการ
เรียนรู ้

ตัวบ่ งชี้

6.1 สิง่
สนับสนุ นการ
เรียนรู ้

อธิบายกระบวนการหรื อแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกีย่ วข้ อง

 ระบบการดําเนิ นงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน
โดยมีสว่ นร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร
เพือ่ ให้มีสง่ิ สนับสนุ นการเรียนรู ้
 จํานวนสิง่ สนับสนุ นการเรียนรูท้ ่เี พียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิง่
สนับสนุ นการเรียนรู ้
18

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ประเด็นในการกํากับให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2548

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สกอ.

คําอธิบายตัวบ่งชี้
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 / พ.ศ.2558
19

20

การกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2548
เกณฑ์การประเมิน

หลักสูตรปริญญาตรี โท และ เอก

21

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

 ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
 ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
1. จํานวนอาจารย์  ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
ประจําหลักสูตร
และ
และ
และ
 เป็ นอาจารย์ประจําเกิน  เป็ นอาจารย์ประจําเกิน  เป็ นอาจารย์ประจําเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และ
และ
และ
 ประจําหลักสูตรตลอด  ประจําหลักสูตรตลอด  ประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั
ระยะเวลาที่จดั
ระยะเวลาที่จดั
การศึกษาตาม
การศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น
นั้น
หลักสูตรนั้น
22

หมายเหตุ

หมายเหตุ (ต่อ)

หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว 569 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549


อาจารย์ประจําสามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุ
วิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว



อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาเดียวกันได้อีก 1
หลักสูตร
23

หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557


กรณีหลักสูตรที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา กําหนดให้ต้องมีอาจารย์
ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่ม
วิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิด
สอน
24

เกณฑ์การ
ประเมิน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

คุณวุฒิระดับปริญญาโท
2. คุณสมบัติ
หรื
อเทียบเท่า หรือดํารง
ของอาจารย์
ประจําหลักสูตร ตําแหน่งทางวิชาการไม่

ต่ํากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน

เกณฑ์การประเมิน

ปริญญาเอก

 ต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์  ต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่ระบุไว้
ประจําหลักสูตรที่ระบุไว้
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
เท่านั้น
เท่านั้น
 มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
 มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

คุณวุฒิไม่ตา่ํ กว่าปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์
ขึ้นไปในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 คน

คุณวุฒิไม่ตา่ํ กว่า
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปใน
สาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 คน

25

เกณฑ์การประเมิน

4. คุณสมบัตขิ อง
อาจารย์ ผู้สอน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

26

ปริญญาเอก

หมายเหตุ

 อาจารย์ ประจําหรื อ
 อาจารย์ ประจําหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิภายนอกสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒ ิภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒ ิปริญญาเอกหรื อ
มีคุณวุฒ ิปริญญาโทหรื อดํารง
ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการไม่
ตําแหน่ งทางวิชาการไม่ ตาํ่ กว่ า
ตํา่ กว่ ารองศาสตราจารย์ ใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่
สาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่
สั มพันธ์ กนั และ
สั มพันธ์ กนั และ
 มีประสบการณ์ ด้านการสอน  มีประสบการณ์ ด้านการสอน
และ
และ
 มีประสบการณ์ ในการทําวิจัย  มีประสบการณ์ ในการทําวิจัย
ที่ไม่ ใช่ ส่วนหนึ่งของ
ที่ไม่ ใช่ ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

27

หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555


ในกรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยอนุโลมตามข้อ 17 ของเกณฑ์ฯ ดังนี้
“ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท
ได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับ
จากวันที่เริ่มสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญา
เอก และเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้”
28

เกณฑ์การประเมิน

5. คุณสมบัตขิ อง
อาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิ พนธ์หลัก
และอาจารย์ท่ี
ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

 เป็ นอาจารย์ประจําที่มี  เป็ นอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือ
คุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือ
ดํารงตําแหน่ งทาง
ดํารงตําแหน่ งทาง
วิชาการไม่ตาํ ่ กว่ารอง
วิชาการไม่ตาํ ่ กว่ารอง
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือ
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั
และ
และ
 มีประสบการณ์ในการทํา  มีประสบการณ์ในการทํา
วิจยั ที่ไม่ใช่สว่ นหนึ่ งของ
วิจยั ที่ไม่ใช่สว่ นหนึ่ งของ
การศึกษาเพือ่ รับปริญญา การศึกษาเพือ่ รับปริญญา

หมายเหตุ
การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้


หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ ซึ่งเกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ กลับเข้ามาทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการ
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการ
กําหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้
30

29

เกณฑ์การ
ประเมิน

หมายเหตุ (ต่อ)



“อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
หากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการ
เกษียณอายุ
31

6. คุณสมบัตขิ อง
อาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิ พนธ์รว่ ม
(ถ้ามี)

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1. เป็ นอาจารย์ประจําหรือ
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกที่มี
คุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือ
ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ
ไม่ตาํ ่ กว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และ
2. มีประสบการณ์ในการทํา
วิจยั ที่ไม่ใช่สว่ นหนึ่ งของ
การศึกษาเพือ่ รับปริญญา

1. เป็ นอาจารย์ประจําหรือ
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกที่มี
คุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือ
ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ
ไม่ตาํ ่ กว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และ
2. มีประสบการณ์ในการทํา
วิจยั ที่ไม่ใช่สว่ นหนึ่ งของ
การศึกษาเพือ่ รับปริญญา
32

หมายเหตุ

หมายเหตุ (ต่อ)

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6


ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึงบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเป็ น
อย่างดี ซึง่ อาจเป็ นบุคลากรทีไ่ ม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็ นผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน
โดยไม่ตอ้ งพิจารณาด้านคุณวุฒแิ ละตําแหน่งทางวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ น
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิ พนธ์หลักต้องเป็ นบุคลากรประจําในสถาบันเท่านัน้ ส่วน
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิ พนธ์รว่ ม อาจเป็ นบุคคลากรประจําใน
สถาบันหรือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันทีม่ คี วามรู ้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
ในสาขาวิชานัน้ ๆ เป็ นทีย่ อมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพ
ด้านนัน้ เทียบได้ไม่ตาํ ่ กว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ าํ นักงาน
33
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกําหนด

เกณฑ์การประเมิน
7. คุณสมบัตขิ อง
อาจารย์ผูส้ อบ
วิทยานิ พนธ์

ปริญญาตรี

ปริญญาโท



กรณี หลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิ พนธ์รว่ ม อาจารย์ผูส้ อบ
วิทยานิ พนธ์ หรืออาจารย์ผูส้ อน ที่ได้รบั คุณวุฒปิ ริญญาเอก หรือไม่เป็ นผูด้ าํ รง
ตําแหน่ งทางวิชาการตัง้ แต่รองศาสตราจารย์ข้ ึนไปในสาขาวิชาที่เปิ ดสอน
สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตัง้ ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็ นกรณีๆ ไป โดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้ง กกอ.ให้รบั ทราบการ
แต่งตัง้ นัน้ ด้วย
34

เกณฑ์การประเมิน

ปริญญาเอก

 อาจารย์ประจําและ
 อาจารย์ประจําและ
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
สถาบัน ทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญา
สถาบัน ทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญา
เอกหรือดํารงตําแหน่งทาง
เอกหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตาํ ่ กว่ารอง
วิชาการไม่ตาํ ่ กว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์
นัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์
กัน และ
กัน และ
 มีประสบการณ์ในการทําวิจยั  มีประสบการณ์ในการทําวิจยั
ทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
ทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพือ่ รับปริญญา
การศึกษาเพือ่ รับปริญญา
35

8. การตีพมิ พ์
เผยแพร่ผลงาน
ของผูส้ าํ เร็จ
การศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

(เฉพาะแผน ก เท่านั้น)
ต้องเป็ นรายงานสืบเนื่ อง
ฉบับเต็มในการประชุม
วิชาการ (proceedings)
หรือวารสาร หรือสิง่ พิมพ์
วิชาการ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือ
สือ่ อิเล็กทรอนิ กส์

วารสารหรือสิง่ พิมพ์
วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลัน่ กรอง
(peer review)
ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือ สือ่ อิเล็กทรอนิ กส์

36

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน

วิทยานิ พนธ์ซ่ึงเกี่ยวข้องกับสิง่ ประดิษฐ์
การจดทะเบียนสิทธิบตั รหรืออนุ สทิ ธิบตั ร สามารถทดแทนการ
ตีพมิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณา
จากปี ท่ไี ด้รบั สิทธิบตั ร หรืออนุ สทิ ธิบตั ร ไม่ใช่ปีท่ขี อจด

ปริญญาตรี

9. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิ พนธ์และ
การค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

วิทยานิ พนธ์
• อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 5 คน
การค้นคว้าอิสระ
• อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 15 คน
• หากเป็ นที่ปรึกษาทัง้ 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทาํ
วิทยานิ พนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ
นักศึกษาที่คน้ คว้าอิสระ 3 คน

37

วิทยานิ พนธ์
• อาจารย์ 1 ต่อ
นักศึกษา 5
คน

38

เกณฑ์การประเมิน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ควรมีอย่างน้อย 1
เรื่องในรอบ 5 ปี
โดยนับรวมปี ท่ี
ประเมิน

ควรมีอย่างน้อย 1
เรื่องในรอบ 5 ปี
โดยนับรวมปี ท่ี
ประเมิน

หมายเหตุ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10


อาจารย์ประจํา 1 คนเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิ พนธ์ได้ไม่เกิน 5
คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศกั ยภาพพร้อมที่จะดูแล
นักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษา แต่ทง้ั นี้ ต้องไม่เกิน 10 คน
39

10. อาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิ พนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจยั อย่าง
ต่อเนื่ องและสมํา่ เสมอ

เป็ นเจตนารมณ์ ทปี่ ระสงค์ ให้ มีการพัฒ นางานวิจัยอย่ างสมํ่าเสมอ40

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

11. การ
ปรับปรุง
หลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่
กําหนด

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุ มตั /ิ ให้ความ
เห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
เพือ่ ให้หลักสูตรใช้งานในปี
ที่ 6)

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุ มตั /ิ ให้ความ
เห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
เพือ่ ให้หลักสูตรใช้งาน
ในปี ท่ี 6)

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุ มตั /ิ ให้
ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
เพือ่ ให้หลักสูตรใช้งาน
ในปี ท่ี 6)

หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตร
5 ปี ประกาศใช้ในปี ท่ี 7 หรือ
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปี
ที่ 8)
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การกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2548

ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต
เกณฑ์การ
ประเมิน
 ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และ
1. จํานวน
อาจารย์ประจํา  เป็ นอาจารย์ประจําเกินกว่า
หลักสูตร
1 หลักสูตรไม่ได้ และ
 ประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั การศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น

ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
 ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และ
 เป็ นอาจารย์ประจําเกินกว่า
1 หลักสูตรไม่ได้ และ
 ประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั การศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น
43

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
42

เกณฑ์การ
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
ประเมิน
2. คุณสมบัติ  ต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์
 ต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์
ของอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่ระบุไว้
ประจําหลักสูตรที่ระบุไว้
ประจํา
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
หลักสูตร
เท่านั้น
เท่านั้น
 มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
 มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอบ
หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
44
ผู้สอน
ผู้สอน

เกณฑ์การ
ประเมิน
3. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต
คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์
ขึ้นไปในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 คน

ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
ขึ้นไปในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 คน
45

เกณฑ์การประเมิน

ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต

11. การปรับปรุง ต้องไม่เกิน 5 ปี
หลักสูตรตามรอบ (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
ระยะเวลาที่
และอนุ มตั /ิ ให้ความ
กําหนด
เห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
เพือ่ ให้หลักสูตรใช้งานใน
ปี ท่ี 6)

ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชัน้ สูง

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุ มตั /ิ ให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพือ่ ให้หลักสูตรใช้
งานในปี ท่ี 6)
47

เกณฑ์การ
ประเมิน
4. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้สอน

ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต

ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชัน้ สูง

 อาจารย์ ประจําหรื อผู้ทรงคุณวุฒ ิ  อาจารย์ ประจําหรื อผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒ ิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒ ิ
ปริญญาโทหรื อดํารงตําแหน่ งทาง ปริญญาเอกหรื อดํารงตําแหน่ ง
ทางวิชาการไม่ ตาํ่ กว่ ารอง
วิชาการไม่ ตาํ่ กว่ าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรื อสาขาวิชาทีส่ ั มพันธ์ กนั และ
หรื อสาขาวิชาทีส่ ั มพันธ์ กนั และ
 มีประสบการณ์ ด้านการสอน และ  มีประสบการณ์ ด้านการสอน และ
 มีประสบการณ์ ในการทําวิจยั ที่  มีประสบการณ์ ในการทําวิจยั ที่
ไม่ ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
ไม่ ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
รับปริญญา
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ประเด็นการกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ
พ.ศ. 2548
เกณฑ์การประเมิน ปริญญา ป. ปริญญา ป. ปริญญา
ตรี บัณฑิต โท บัณฑิต เอก
ชัน้ สูง
รวม
เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์
3 ข้อ 5 ข้อ 11 ข้อ 5 ข้อ 11 ข้อ
48

ประเด็นในการกํากับให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2558

หลักสูตรปริญญาตรี
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การกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558
เกณฑ์ การประเมิน
1. จํานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสู ตร
2. คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสู ตร

การกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558

ปริญญาตรี

เกณฑ์ การ
ประเมิน

วิชาการ
วิชาชีพ/ปฏิบัตกิ าร
 ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และ
 เป็ นอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรเกินกว่า 1 หลักสู ตรไม่ได้ และ
 ประจําหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตามหลักสู ตรนั้น




คุณวุฒิระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า 
หรื อดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ
กว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอน
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1

รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง


คุณวุฒิระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
หรื อดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ
กว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอน
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร จํานวน
2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้าน
การปฏิบตั ิการ
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ปริญญาตรี

วิชาการ
วิชาชีพ /ปฏิบัตกิ าร
3. คุณสมบัติ  คุณวุฒิระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อดํารงตําแหน่ง
อาจารย์
ทางวิชาการไม่ต่าํ กว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
ประจํา
หรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอน
หลักสู ตร
 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง
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การกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558
เกณฑ์ การ
ประเมิน
4. คุณสมบัติ
อาจารย์ ผู้สอน

การกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558

ปริญญาตรี

เกณฑ์ การประเมิน

วิชาการ
วิชาชีพ/ปฏิบตั กิ าร
 อาจารย์ ประจํา
คุณวุฒิระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่าํ กว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั
หรื อสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
 หากเป็ นอาจารย์ผสู ้ อนก่อนเกณฑ์น้ ีประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี ได้
 อาจารย์ พเิ ศษ
 คุณวุฒิระดับปริ ญญาโท หรื อคุณวุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และ
มีประสบการณ์ทาํ งานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี
 ทั้งนี้ มีชวั่ โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจําเป็ นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น
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ปริญญาตรี
วิชาการ

10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
กําหนด

วิชาชีพ/ปฏิบตั กิ าร

ต้องไม่เกิน 5 ปี
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การกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558
เกณฑ์ การประเมิน
1. จํานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสู ตร

หลักสูตรปริญญาโท และ เอก

2. คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสู ตร
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บัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และ
 เป็ นอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรเกินกว่า 1 หลักสู ตรไม่ได้ และ
 ประจําหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตามหลักสู ตรนั้น




คุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรื อขั้นตํ่าปริ ญญาโทหรื อ
เทียบเท่าที่มีตาํ แหน่งรอง
ศาสตราจารย์ข้ ึนไป
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ น
ผลงานวิจยั



คุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
หรื อขั้นตํ่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่งศาสตราจารย์ข้ ึนไป



มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
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การกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558
เกณฑ์ การประเมิน

บัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท

3. คุณสมบัติ
อาจารย์ ประจํา
หลักสู ตร

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ปริญญาเอก

 คุณวุฒิข้นั ตํ่าปริ ญญาโทหรื อ  คุณวุฒิข้นั ตํ่าปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า
เทียบเท่า หรื อขั้นตํ่าปริ ญญาโท
หรื อเทียบเท่าที่มีตาํ แหน่ง
รองศาสตราจารย์ข้ ึนไป
 มีผลงานทางวิชาการอย่าง  มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ น
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
ผลงานวิจยั
รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั

บัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท

4. คุณสมบัติ
อาจารย์ ผู้สอน
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เกณฑ์ การ
ประเมิน

เกณฑ์ การ
ประเมิน

บัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

5. คุณสมบัติ  เป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตรที่มี  เป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตรที่มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อ ขั้นตํ่า
คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
ของอาจารย์ ที่
ปรึกษา
หรื อ ขั้นตํ่าปริ ญญาโทหรื อ
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าและดํารง
เทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทาง
วิทยานิพนธ์
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารอง
วิชาการไม่ต่าํ กว่ารอง
หลัก
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อ
และอาจารย์ ที่
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และ
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อ
ปรึกษา
 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และ
การค้ นคว้ า
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่าง
 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3
อิสระ
น้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ น
ผลงานวิจยั
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6. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ทีป่ รึกษา
วิทยานิพ นธ์
ร่ วม (ถ้ ามี)

ปริญญาเอก

อาจารย์ ประจํา

 คุณวุฒิระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า ใน
สาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั
หรื อสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
 ต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง

อาจารย์ พ เิ ศษ
 คุณวุฒิระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าใน
สาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั
หรื อสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
 มีประสบการณ์ทาํ งานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
 ทั้งนี้ มีชวั่ โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
รายวิชานั้น

อาจารย์ ประจํา
 คุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าหรื อขั้นตํ่า
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาํ แหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั หรื อสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
 ต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและมีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
อาจารย์ พ เิ ศษ
 คุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าหรื อขั้นตํ่า
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาํ แหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั หรื อสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
 มีประสบการณ์ทาํ งานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ
5 ปี ย้อนหลัง
 ทั้งนี้ มีชวั่ โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็ นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น 58

บัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท




อาจารย์ ประจํา

 คุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้น
ตํ่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั
 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ น
ผลงานวิจยั
ผู้ทรงคุณวุฒ ิภายนอก

 คุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
 มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่า 10
เรื่ อง
 หากไม่มีคุณวุฒิหรื อประสบการณ์ตามที่กาํ หนด
จะต้องมีความรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็ นที่ยอมรับซึ่งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ

ปริญญาเอก
อาจารย์ ประจํา
 คุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้น
ตํ่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั
 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ
5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ น
ผลงานวิจยั
ผู้ทรงคุณวุฒ ิภายนอก
 คุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
 มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่า 5 เรื่ อง
 หากไม่มีคุณวุฒิหรื อประสบการณ์ตามที่กาํ หนด
จะต้องมีความรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็ นที่ยอมรับซึ่งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ
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เกณฑ์ การ
ประเมิน
7. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้สอบ
วิทยานิพ นธ์

เกณฑ์ การ
ประเมิน

บัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท






เกณฑ์ การ
ประเมิน

ปริญญาเอก

อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจํา 
หลักสู ตรและผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
ประธานผูส้ อบวิทยานิพนธ์ตอ้ งไม่เป็ นที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หลักหรื อที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ ประจําหลักสู ตร

 คุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้นตํ่า
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั
 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
ผู้ทรงคุณวุฒ ิภายนอก

 คุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
 มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์หรื อ
การค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่า 10 เรื่ อง
 หากไม่มีคุณวุฒิหรื อประสบการณ์ตามที่กาํ หนด
จะต้องมีความรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็ นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์หรื อการ
ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจ้ง กกอ. ทราบ

อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจํา
หลักสู ตรและผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
ประธานผูส้ อบวิทยานิพนธ์ตอ้ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิจาก
ภายนอก
อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
 คุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้นตํ่า
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั
 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
ผู้ทรงคุณวุฒ ิภายนอก
 คุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
 มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์
หรื อการค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่า 5 เรื่ อง
 หากไม่มีคุณวุฒิหรื อประสบการณ์ตามที่กาํ หนดจะต้อง
มีความรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็ นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง
กกอ. ทราบ
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บัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

 แบบ 1
8. การตีพ มิ พ์  แผน ก1
เผยแพร่
 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรื อนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
วารสารระดับชาติหรื อนานาชาติที่มี
ผลงานของ
ประกาศของ กกอ.
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่าง
ผู้สําเร็จ
 แผน ก2
น้อย 2 เรื่ อง
การศึกษา
 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร  แบบ 2
 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรื อนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
วารสารระดับชาติหรื อนานาชาติที่มี
ประกาศของ กกอ. หรื อนําเสนอต่อที่ประชุม
คุณภาพตามประกาศของ กกอ.
วิชาการโดยบทความที่นาํ เสนอได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมทาง
วิชาการ (Proceeding)
 แผน ข
 รายงานการค้นคว้าหรื อส่ วนหนึ่งของการ
ค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ ในลักษระ
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บัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

9. ภาระงาน
อาจารย์ ที่
ปรึกษา
วิทยานิพ นธ์
และการ
ค้ นคว้ าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา

วิทยานิพ นธ์
 อาจารย์คุณวุฒิปริ ญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน
 การค้ นคว้ าอิสระ
 อาจารย์คุณวุฒิปริ ญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน
 หากเป็ นทีป่ รึกษาทั้ง 2 ประเภทให้ เทียบสั ดส่ วนนักศึกษาทีท่ าํ วิทยานิพ นธ์ 1 คนเทียบเท่ ากับ
นักศึกษาทีค่ ้ นคว้ าอิสระ 3 คน
 หากอาจารย์ คุณวุฒ ิปริญญาเอกและมีตาํ แหน่ งทางวิชาการ หรื อปริญญาโทและมีตาํ แหน่ งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ขนึ้ ไป 1 คนต่ อนักศึกษา 10 คน

10. การ
ปรับปรุง
หลักสู ตร
ตามรอบ
ระยะเวลาที่
กําหนด

ต้องไม่เกิน 5 ปี
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
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การกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558
เกณฑ์ การประเมิน
1. จํานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสู ตร
2. คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสู ตร

4. คุณสมบัติ
อาจารย์ ผู้สอน

บัณฑิตศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
 ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และ
 เป็ นอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรเกินกว่า 1 หลักสู ตรไม่ได้ และ
 ประจําหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตามหลักสู ตรนั้น




เกณฑ์ การ
ประเมิน
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คุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรื อขั้นตํ่าปริ ญญาโทหรื อ
เทียบเท่าที่มีตาํ แหน่งรอง
ศาสตราจารย์ข้ ึนไป
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ น
ผลงานวิจยั



คุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
หรื อขั้นตํ่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่งศาสตราจารย์ข้ ึนไป



มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั






อาจารย์ ประจํา
 คุณวุฒิระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า ใน
สาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั
หรื อสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
 ต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง

อาจารย์ พ เิ ศษ
 คุณวุฒิระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าใน
สาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั
หรื อสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
 มีประสบการณ์ทาํ งานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี
 ทั้งนี้ มีชวั่ โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
รายวิชานั้น

บัณฑิตศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง

 คุณวุฒิข้นั ตํ่าปริ ญญาโทหรื อ  คุณวุฒิข้นั ตํ่าปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า
เทียบเท่า หรื อขั้นตํ่าปริ ญญาโท
หรื อเทียบเท่าที่มีตาํ แหน่ง
รองศาสตราจารย์ข้ ึนไป
 มีผลงานทางวิชาการอย่าง  มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ น
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
ผลงานวิจยั
รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั

3. คุณสมบัติ
อาจารย์ ประจํา
หลักสู ตร
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บัณฑิตศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เกณฑ์ การประเมิน

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
อาจารย์ ประจํา
 คุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้นตํ่า
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาํ แหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั หรื อสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
 ต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและมีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
อาจารย์ พ เิ ศษ
 คุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้นตํ่า
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
 มีประสบการณ์ทาํ งานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
 ทั้งนี้ มีชวั่ โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็ นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น
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เกณฑ์ การประเมิน

บัณฑิตศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

5. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
กําหนด

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง

ต้องไม่เกิน 5 ปี
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ประเด็นการกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ
พ.ศ. 2558
เกณฑ์การประเมิน ปริญญา ป. ปริญญา ป. ปริญญา
ตรี บัณฑิต โท บัณฑิต เอก
ชัน้ สูง
รวม
เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์
5 ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ
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