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สรุปข้อมูลจากการอบรม เรื่อง แนวทางการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และการใช้

ระบบฐานข้อมูล TQF ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 

ที่ประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

 

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี ได้จัดการอบรมเรื่อง แนวทางการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 17 และ 23 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ได้โพสต์ไว้บน

เว็บไซต์ของคณะ ภายใต้หัวข้อ ฝ่ายวิชาการ) และจากที่ประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 มีประเด็นส าคัญที่หลักสูตรควรทราบและต้องด าเนินการ 

ดังนี้ 

 

1. หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป (ใช้เว็บไซต์ใหม่ https://tqf.kku.ac.th/new หน้าสีฟ้า) 

1.1 เพิ่มข้อมูล มคอ. 2 (รายละเอียดหลักสูตร) บนเว็บไซต์ TQF ของมหาวิทยาลัย โดยไปที่เว็บไซต์ 

https://tqf.kku.ac.th/new และเข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ที่ใช้เข้าอีเมล์ของ

มหาวิทยาลัย จากนั้น click เพ่ิมรายการ มคอ. 2 (ฉบับด าเนินการ) และคัดลอก (copy) ข้อมูลจากไฟล์

หลักสูตรปรับปรุงเข้าสู่ฐานข้อมูลให้ครบทุกหมวด (มีทั้งหมด 8 หมวด) 

1.2 เพิ่มข้อมูลอาจารย์ โดย click หัวข้อ “อาจารย์” (อยู่ด้านซ้ายของค าว่า มคอ. 2) ระบบจะแสดงรายชื่อ

อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีในฐานข้อมูล โปรดตรวจสอบรายชื่อของท่านโดยสืบค้นในกล่อง

ด้านบนขวา จากนั้น click แก้ไขที่ชื่อของท่าน และสามารถเพ่ิมข้อมูลได ้(ข้อมูลบางส่วนมีอยู่แล้ว) ดังนี้ 

1.2.1 ข้อมูลทั่วไป 

1.2.2 ประวัติการศึกษา 

1.2.3 ผลงานทางวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี 

หากท่านไม่พบรายชื่อของท่าน ท่านสามารถเลือก “เพ่ิมอาจารย์” icon สีส้ม (ด้านบนซ้าย) ได้ ข้อมูลส่วนนี้ 

มหาวิทยาลัยจะใช้เพ่ือตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

2. หลักสูตรเดิม (ปรับปรุง พ.ศ. 2555-2557) (ใช้เว็บไซต์เดิม https://tqf.kku.ac.th หน้าสีเขียว) 

ทุกท่านยังคงต้องเข้าไปกรอกข้อมูล มคอ. 3/4/5/6 ประจ าภาคการศึกษาและปีการศึกษาเช่นเดิม เพ่ือคง

ระดับการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF โดยเข้าเว็บไซต์เดิม ที่ https://tqf.kku.ac.th 

และเข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ที่ใช้เข้าอีเมล์ของมหาวิทยาลัย 
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3. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

ขอให้ทุกท่านศึกษาเอกสารถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง และมีผลโดยตรงต่อการด าเนินงานของทุก

หลักสูตร โดยคณะได้โพสต์เอกสารที่เกี่ยวข้องบน web page ของฝ่ายวิชาการ เรียบร้อยแล้ว สาระส าคัญของการ

เปลี่ยนแปลงสรุปได้โดยคร่าวดังนี้ 

3.1 ค านิยามของอาจารย์ในหลักสูตร 

3.2 คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

(เชื่อมโยงกับผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ทุกกลุ่มใน

หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

3.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษารหัสที่ข้ึนต้นด้วย 59 เป็นต้นไป 

3.3.1 โปรดตรวจสอบเรื่องเกณฑ์ขั้นต่ า (มีการเปลี่ยนแปลง) ในการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ตาม

แผนการศึกษา 

ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1    ตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ 1 เรื่อง 

   แผน ก แบบ ก2    ตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ 1 เรื่อง หรือ proceeding 

ระดับปริญญาเอก  แผน 1.1/ 1.2 ตีพิมพ์ทั้งหมด 2 เรื่อง (นานาชาติ 1 เรื่อง และระดับชาติหรือ

นานาชาติอีก 1 เรื่อง) 

 แผน 2.1/ 2.2 ตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ 1 เรื่อง 

3.3.2 จะไม่มีการอนุโลมการขยายเวลา 1 ปี เพ่ือตีพิมพ์ผลงาน นักศึกษาต้องท าทุกอย่างให้ครบตามเกณฑ์

การจบการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  ภายใน 5 ปี 

ระดับปริญญาเอก (จบโท) ภายใน 6 ปี 

ระดับปริญญาเอก (จบตรี) ภายใน 8 ปี 

3.4 เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้

เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 66/2559 และ 67/2559)  

3.4.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท ต้องสอบผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

3.4.2 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องสอบผ่านภายใน 2 ปี หากไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

3.5 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

3.5.1 ปริญญาโท ต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงฯ ภายใน 1 ปี หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

3.5.2 ปริญญาเอก ต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงฯ ภายใน 2 ปี หลังจากลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ โดยต้องสอบวัด

คุณสมบัติผ่านก่อน 
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4. ตอบค าถามท่ีท่านคณาจารย์ได้ถามไว้ระหว่างการอบรม ดังนี้ 

4.1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่หลักสูตรจะเชิญมาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เกณฑ์ใหม่ก าหนดว่า 

ส าหรับหลักสูตร ป. โท ผู้ทรงฯ ต้องมีผลงานระดับชาติไม่ต่ ากว่า 10 เรื่อง และหลักสูตร ป. เอก ผู้ทรงฯ ต้อง

มีผลงานระดับนานาชาติ ไม่ต่ ากว่า 5 เรื่อง ทั้งนี้ เป็นผลงานสะสมตลอดชีพ หากคุณสมบัติของผู้ทรงฯ 

ภายนอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือมีประเด็นเพ่ือพิจารณาอ่ืน ๆ ให้หลักสูตรเสนอประวัติผู้ทรงฯ มายังคณะ 

เพ่ือที่คณะจะส่งให้กับสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาต่อไป 

4.2 การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม ตามเกณฑ์ใหม่  

4.2.1 อาจารย์ที่จบ ป. เอก (ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) รับนักศึกษาได้ 5 คน 

4.2.2 อาจารย์ที่จบ ป. เอก (และมีต าแหน่ง ผศ. ขึ้นไป) รับนักศึกษาได้ 10 คน 

4.2.3 อาจารย์ที่จบ ป. โท (และมีต าแหน่ง รศ.) รับนักศึกษาได้ 10 คน 

4.2.4 อาจารย์ที่จบ ป. เอก (ศ.) รับนักศึกษาได้ 10 คน (สามารถขออนุมัติขยายจ านวนได้ถึง 15 คน) 

ทั้งนีใ้ห้นับทั้งการเป็นที่ปรึกษาหลักและร่วมด้วยกัน เช่น ข้อ 4.2.1 หากท่านเป็นที่ปรึกษาหลักให้กับนักศึกษา

แล้ว 4 คน เป็นที่ปรึกษารว่มอีก 1 คน ถือว่าครบตามจ านวนแล้ว 

4.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ มี 3 ส่วน ได้แก่ 

4.3.1 ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา (หลักและร่วม) 

4.3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- โดยหากสอบนักศึกษาระดับปริญญาโท ต้องมีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ประธาน

คณะกรรมการสอบเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ทีมที่ปรึกษา 

- หากสอบนักศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานคณะกรรมการ

สอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเท่านั้น 

- การตัดสินผลการสอบ ให้ยึดคะแนนเสียง 2 ใน 3 ตามองค์ประกอบด้านบน 

- ตัวอย่างการนับจ านวนกรรมการสอบ: ป. เอก 5 คน สามารถนับในรูปแบบดังต่อไปนี้ได้ ที่ปรึกษาหลัก 

(1) ที่ปรึกษาร่วม (1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (2) ผู้ทรงฯ ภายนอก (1) รวมเป็น 5 คน แต่การตัดสินผล

การสอบให้ยึดคะแนนเสียงตามองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ 

 


