
 

 

 

 

 

 

 

  

ภาคผนวก 1 

เกณฑการประเมินตามองคประกอบ 

 

- องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

(ใหเลือกใชตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีเก่ียวของ) 

 1) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 2) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

 

- องคประกอบท่ี 2 AUN-QA ของหลักสูตร 
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เกณฑการประเมินตามองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

เกณฑการประเมิน ปริญญาตรี 

1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 5 คน  
- กรณีท่ีหลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา 1 วิชาเอก ใหจัดอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวา
วิชาเอกละ 3 คน 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 
โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไมได 
ยกเวนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหน่ึง
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน 2 คน      

2. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

- มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขา
ท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

- ตองมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปน
ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ัง
ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง  

3. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

- มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
 

● อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาท่ีสอน  

- หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑน้ีประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได 
● อาจารยพิเศษ 

- คุณวฒิุระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 
- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป 
- ท้ังนี้ มี ช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน

ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด 
 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ 
สถาบันเพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6) 
หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชในปท่ี 7 หรือหลักสูตร 6 ป ประกาศ ใช
ในปท่ี 8) 

รวม เกณฑ 5 ขอ 
เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใชเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของใหม เกณฑการประเมินตาม
ตัวบงช้ีน้ีจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหมฉบับท่ีประกาศใชลาสุด 
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1.1 กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหน่ึง ถือวาหลักสูตรไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ และผลเปน “ไมผาน”  
หลักฐานเอกสารท่ีตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี ้
1. เอกสารหลกัสูตรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนําท่ี สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนําสง สกอ. หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยท่ีอนุมัติ/ใหความเห็นชอบหลักสูตร 
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เกณฑการประเมินตามองคประกอบที่ 1 การกํากบัมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  

เกณฑการประเมิน ปริญญาตรี หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกิน
กวา 1 หลักสูตรไมได และประจําหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกขอความท่ี ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันท่ี  
18 เม.ย. 2549 กําหนดวา 
  อาจารยประจําสามารถเปนอาจารยประจํา

หลักสูตรท่ี เป นหลักสูตรพหุวิ ทยาการ  
(Multidisciplinary) ไดอีก 1 หลักสูตร โดย
ตองเป นหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธ กั บ
หลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลว 

  บันทึกขอความท่ี ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันท่ี 
11 มีค. 2557 กําหนดวา 
  กรณีหลกัสูตร ป.ตรี ท่ีมีแขนงวิชา/กลุมวิชาชีพ 

กําหนดใหตองมีอาจารยประจําหลักสูตร 
จํานวนไมนอยกวา 3 คน ใหครบทุกแขนง
วิชา/กลุมวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาท่ีเปดสอน  

2. คุณสมบัติของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับ ป.โท หรือเทียบเทา หรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา ผศ. ในสาขา 
ท่ีตรงหรือสัมพันธ กับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
อยางนอย 2 คน 

 

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลา 
ท่ีกําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป 
(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ สถาบันเพ่ือให
หลักสูตรใชงานในปท่ี 6) 
หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร  
5 ป ประกาศใชในปท่ี 7 หรือหลักสูตร 6 ป 
ประกาศ ใชในปท่ี 8) 

 

รวม เกณฑ 3 ขอ  
เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใชเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของใหม เกณฑการประเมินตาม

ตัวบงช้ีน้ีจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหมฉบับท่ีประกาศใชลาสุด 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1.1 กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหน่ึง ถือวาหลักสูตรไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ และผลเปน “ไมผาน”  

หลักฐานเอกสารท่ีตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี ้

1. เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2. หนังสือนําที่ สกอ. แจงรับทราบหลกัสูตร (ถามี) 

3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนําสง สกอ. หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยท่ีอนุมัติ/ใหความเห็นชอบหลักสูตร 
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เกณฑการประเมินตามองคประกอบที่ 2 AUN-QA ของหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 7 ระดับ 

Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, 

documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 

The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 

improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance 

of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 

The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor 

improvement is needed to fully meet them.  Documents are available but no clear 

evidence to support that they have been fully used.  Performance of the QA practice 

shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected  

The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has 

been fully implemented.  Performance of the QA practice shows consistent results as 

expected. 

5 Better Than Adequate 

The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that 

it has been efficiently implemented.  Performance of the QA practice shows good 

results and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 

The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in 

the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 

QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 

The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of 

world- class practices in the field.  Evidences support that it has been innovatively 

implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and outstanding 

improvement trends. 


