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แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันที ่17 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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1. • Green and Smart Campus 

2. • Excellence Academy 

3. • Culture and Care Community 

4. • Creative Economy and Society 

KKU STRATEGIC PILLARS 
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MISSION 
ด้านการบริหาร

จัดการ 
ด้านการผลิต

บัณฑิต 

ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการ

วิชาการ 

ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

ด้านการผลิต
บัณฑิต 

ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการ

วิชาการ 

ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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การผลิตบัณฑิต 

การผลิต
บัณฑิต 

เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 
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สาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
• อาจารย์ประจ า/ อาจารย์พิเศษ 
• อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

นิยามของ
อาจารย์ใน
หลักสูตร 

• วิชาการ 
• วิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

การแบ่งกลุ่ม
หลักสูตร (ป.ตรี) 

• โครงสร้างหลักสูตร (ป.ตรี) 
• คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ 
• เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  

รายละเอียดอื่นๆ  
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สาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
• สนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
• เปิดโอกาสให้คนภาคการผลิตมาสอนใน

มหาวิทยาลัย 
• ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าทันที (สหกิจศึกษา) 

การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ (ป.ตรี) 

• เชื่อมโยงคุณวุฒิกับผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
แต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณสมบัติของ
อาจารย์ 

• อาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ 
• ผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 

ก าหนดมาตรฐาน
ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ  
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นิยามอาจารย ์
 อาจารย์ประจ า:   อ./ผศ./รศ./ศ. ที่ท าหน้าที่ตามพันธกิจอุดมศึกษาโดย 
     ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร:   อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ 
     สาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน และท าหน้าที่สอนและวิจัยในสาขาดังกล่าว 
     (ไม่จ้ำกัดจ้ำนวน ซ ้ำได้) 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:   อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ใน 
     การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
    (ก้ำหนดจ้ำนวน ซ ้ำไม่ได้) 
 อาจารย์พิเศษ:    ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 

(ประเด็นอาจารย์) 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป. ตรี พ.ศ. 2558 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป. ตรี พ.ศ. 2558 

ประเด็น 
ปริญญาตรี 

หมายเหตุ 
วิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบัติการ

และ ป.ตรี (ต่อเนื่อง) 

1. มาตรฐาน
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ าที่
รับเข้าใหม่ 

ให้สถาบันก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกให้ได้มาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษเองในช่วง 2 ปีแรก นับแต่บังคับ
ใช ้

เน้นการทดสอบด้าน
การอ่าน เขียน พูด 
ระดับใช้งานได้ 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป. ตรี พ.ศ. 2558 

ประเด็น 
ปริญญาตรี 

หมายเหตุ วิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบัติการ
และ ป.ตรี (ต่อเนื่อง) 

2. อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน 

2.1 จ านวน ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 

2.2 วุฒิการศึกษา ป. โท หรือเทียบเท่า หรือ ผศ. เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต กลุ่ม
วิชาชีพ/ปฏิบัติการ อนุโลมให้
บุคลากรของสถาบันร่วมผลิต
มีวุฒิ ป. ตรี แต่ต้องมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

2.3 ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

1 รายการ เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต กลุ่ม
วิชาชีพ/ปฏิบัติการ ใช้
ประสบการณ์ได้ 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป. ตรี พ.ศ. 2558 

ประเด็น 
ปริญญาตรี 

หมายเหตุ 
วิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบัติการ

และ ป.ตรี (ต่อเนื่อง) 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีหน้าที่ในการบริหาร/
พัฒนาหลักสูตร และควบคุมคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

3.1 จ านวน 5 คน เฉพาะหลักสูตรปฏิบัติการ  
- อย่างน้อย 2 ใน 5 คน 

ต้องมีประสบการณ์ใน
ด้านปฏิบัติการ 

- เ ป็ น บุ ค ล า ก ร ข อ ง
หน่วยงานร่วมผลิตได้ แต่
ต้องไม่เกิน 2 คน 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป. ตรี พ.ศ. 2558 

ประเด็น 
ปริญญาตรี 

หมายเหตุ 
วิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบัติการ

และ ป.ตรี (ต่อเนื่อง) 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีหน้าที่ในการบริหาร/
พัฒนาหลักสูตร และควบคุมคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

3.2 วุฒิการศึกษา ป. โท หรือเทียบเท่า หรือ ผศ. เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต กลุ่ม
วิชาชีพ/ปฏิบัติการ อนุโลมให้
บุคลากรของสถาบันร่วมผลิต
มีวุฒิ ป.ตรี แต่ต้องมีประสบ- 
การณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

3.3 ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

1 รายการ เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต กลุ่ม
วิชาชีพ/ปฏิบัติการ ใช้
ประสบการณ์ได้ 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป. ตรี พ.ศ. 2558 

ประเด็น 
ปริญญาตรี 

หมายเหตุ วิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบัติการ
และ ป.ตรี (ต่อเนื่อง) 

4. อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

4.1 วุฒิการศึกษา ป. โท หรือเทียบเท่า หรือ ผศ. - เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต 
ก ลุ่ ม วิ ช า ชี พ / ป ฏิ บั ติ ก า ร 
อนุโลมให้บุคลากรของสถาบัน
ร่วมผลิตมีวุฒิ ป.ตรี แต่ต้องมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ส าหรับอาจารย์ปัจจุบันที่
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อนุโลมให้ท าหน้าที่ผู้สอนได้ 

4.2 อาจารย์ผู้สอนที่
เป็นอาจารย์พิเศษ 

มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดย
มีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

อนุโลมวุฒิ ป.ตรีหรือเทียบเท่า 
แต่ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อย
กว่า 6 ปี 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 
(ประเด็นอาจารย)์ 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ประเด็น ป. บัณฑิต ปริญญาโท ป. บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก หมายเหตุ 

1. มาตรฐาน
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์
ประจ าที่รับเข้า
ใหม ่

- เน้นการทดสอบด้านการอ่าน พูด เขียน ในระดับใช้งานได้ 
- ให้สถาบันก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ได้

มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษเอง ในช่วง 2 ปีแรก นับ
แต่บังคับใช้ 

กรณีนักศึกษา
ปริญญาเอก ให้
สถาบันก าหนด
วิธีการและ
หลักเกณฑ์เอง 
ในช่วง 2 ปีแรก 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ประเด็น ป. บัณฑิต ปริญญาโท ป. บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก หมายเหต ุ

2. อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธก์บัสาขาของหลกัสูตรที่
เปิดสอน 

2.1 จ านวน ไม่จ ากัด 

2.2 วุฒิ
การศึกษา 

ป. โท หรือเทียบเท่า ป. เอก หรือเทียบเท่า หรือ  
ป. โท และ รศ. 

2.3 ผลงาน
ทางวิชาการใน
รอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง 

3 รายการ 3 รายการ  
(เงื่อนไขพิเศษ
กรณีอาจารย์
รับเข้าใหม่ที่จบ 
ป. เอก) 

3 รายการ 
 

3 รายการ  
(เงื่อนไขพิเศษ
กรณีอาจารย์
รับเข้าใหม่ที่
จบ ป. เอก) 

- เป็นงานวิจัย
อย่างน้อย 1 
รายการ 
- เป็นผลงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

หน้า 27   
ราชกิจจานุเบกษา  

ข้อ 9.3 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ประเด็น ป. บัณฑิต ปริญญาโท ป. บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก หมายเหต ุ

3. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีหน้าที่ในการบริหาร/พัฒนาหลักสูตร และ
ควบคุมการจัดการเรียนการสอน 

3.1 จ านวน 5 คน 3 คน 5 คน 3 คน 

3.2 วุฒิ
การศึกษา 

ป. เอก หรือเทียบเท่า หรือ 
ป. โท และ  รศ. 

ป. เอก หรือเทียบเท่า หรือ  
ป. โท และ  ศ. 

3.3 ผลงาน
ทางวิชาการใน
รอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง 

3 รายการ 3 รายการ  
(เงื่อนไขพิเศษ
กรณีอาจารย์
รับเข้าใหม่ที่จบ ป. 
เอก) 

3 รายการ 
 

3 รายการ  
(เงื่อนไขพิเศษ
กรณีอาจารย์
รับเข้าใหม่ที่จบ 
ป. เอก) 

- เป็นงานวิจยั
อย่างน้อย 1 
รายการ 
- เป็นผลงาน
ร่วมกับผู้อื่น
ได ้
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ประเด็น ป. บัณฑิต ปริญญาโท ป. บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก หมายเหต ุ

4. อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

4.1 วุฒิ
การศึกษา 

ป. โท หรือเทียบเท่า ป. เอก หรือเทียบเท่า หรือ  
ป. โท และ รศ. 

- กรณีอาจารย์พิเศษ อนุโลมผู้สอนวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และประสบการณ์ 
      ไม่น้อยกว่า 6 ปี เฉพาะหลักสูตร ป. บัณฑิต 
- อนุโลมผู้สอนวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า และประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 4 ปี เฉพาะ 
      หลักสูตร ป. บัณฑิตชั้นสูง 
- หลักสูตรปริญญาเอก อนุโลมผู้สอนวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าและมีต าแหน่งวิชาการ 
      ต่ ากว่า รศ. สอนในวิชาที่ไม่ใช่วิชาของหลักสูตรได้ 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ประเด็น ป. บัณฑิต ปริญญาโท ป. บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก หมายเหต ุ

4. อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

4.2 ประสบ- 
การณ์สอน 

มี 

4.3 ผลงาน
ทางวิชาการใน
รอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

1 รายการ 

4.4 อาจารย์
ผู้สอนที่เป็น
อาจารย์พิเศษ 

ก าหนดให้อาจารย์พเิศษสามารถมีชั่วโมงสอนไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 



20 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ประเด็น ป. บัณฑิต ปริญญาโท ป. บัณฑิตช้ันสูง ปริญญาเอก หมายเหต ุ

5. อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษา IS 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5.1 วุฒิ
การศึกษา 

ป. เอก หรือ
เทียบเท่า หรือ 
ป. โท และ  รศ. 

ป. เอก หรือ
เทียบเท่า หรือ 
ป. โท และ  รศ. 

5.2 ผลงานทาง
วิชาการในรอบ 
5 ปี ย้อนหลัง 

3 รายการ  
(เงื่อนไขพิเศษ
กรณีอาจารย์
รับเข้าใหม่ที่จบ ป. 
เอก) 

3 รายการ  
(เงื่อนไขพิเศษ
กรณีอาจารย์
รับเข้าใหม่ที่จบ 
ป. เอก) 

- เป็นงานวิจยั
อย่างน้อย 1 
รายการ 
- เป็นผลงาน
ร่วมกับผู้อื่น
ได ้
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ประเด็น ป. บัณฑิต ปริญญาโท ป. บัณฑิตช้ันสูง ปริญญาเอก หมายเหต ุ

6. อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

6.1 วุฒิ
การศึกษา หาก
เป็นอาจารย์
ประจ า 

ป. เอก หรือ
เทียบเท่า หรือ 
ป. โท และ  รศ. 

ป. เอก หรือ
เทียบเท่า หรือ 
ป. โท และ  รศ. 

6.2 วุฒิการศึกษา 
หากเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

ป. เอก หรือ
เทียบเท่า  

ป. เอก หรือ
เทียบเท่า  

หากวุฒิการศึกษา
ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์ต้องเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ เสนอ
ผ่านสภาและแจ้ง 
กกอ. รับทราบ 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ประเด็น ป. บัณฑิต ปริญญาโท ป. บัณฑิตช้ันสูง ปริญญาเอก หมายเหต ุ

6. อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี) (ต่อ) 

อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

6.3 ผลงานทาง
วิชาการของ
อาจารย์ประจ า 

3 รายการในรอบ 
5 ปี ย้อนหลัง 

3 รายการใน
รอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง 

- เป็นงานวิจัย
อย่างน้อย 1 
รายการ 
- เป็นผลงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

6.4 ผลงานทาง
วิชาการของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

ผลงานทาง
วิชาการ

ระดับชาติไม่ต่ า
กว่า 10 เรื่อง 

ผลงานทาง
วิชาการระดับ
นานาชาติไม่ต่ า

กว่า 5 เรื่อง 

หากไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์ต้องเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ เสนอ
ผ่านสภาและแจ้ง 
กกอ. รับทราบ 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ประเด็น ป. บัณฑิต ปริญญาโท ป. บัณฑิตช้ันสูง ปริญญาเอก หมายเหต ุ

7. ภาระงานอาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
และ อ.ที่ปรึกษา IS 

จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

7.1 ป. เอกหรือ
เทียบเท่าและ ศ. 

10:1  
 

10:1 - 7.1 ขออนุมัติ
จากสภาได้  

      ไม่เกิน 15:1 
 
- 7.1 หากเกิน 

ต้องขออนุมัติ 
กกอ. เป็นราย
กรณ ี
 

- นับโทและเอก
รวมกัน 

7.2 ป. เอกหรือ
เทียบเท่าและ ผศ. 
ข้ึนไป 

10:1  
 

10:1  
 

7.3 ป. โทหรือ
เทียบเท่าและ รศ. 

10: 1 
 

10:1 
 

7.4 ป. เอก หรือ
เทียบเท่า และไม่มี
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

5:1 5:1 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/์ดุษฎีนิพนธ์ มี 
3 ส่วน ได้แก่ 

 
1. คณะอาจารย์ที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาหลักและร่วม) 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 
จ านวนคณะกรรมการสอบและผู้ที่จะเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
ให้อิงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2558 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ประเด็น ป. บัณฑิต ปริญญาโท ป. บัณฑิตช้ันสูง ปริญญาเอก หมายเหต ุ

8. คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ 

8.1 จ านวน
กรรมการ 

ไม่น้อยกว่า  
3 คน 

 

ไม่น้อยกว่า  
5 คน 

8.2 องค์ประกอบ
ของกรรมการ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน 
8.3 ประธาน
กรรมการสอบ 

ต้องไม่เป็นทีมที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ประเด็น ป. บัณฑิต ปริญญาโท ป. บัณฑิตช้ันสูง ปริญญาเอก หมายเหต ุ

8. คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ 
(ต่อ) 

คุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

8.4 คุณวุฒิ
กรรมการที่เป็น
อาจารย์ประจ า 

ป. เอก หรือ
เทียบเท่า หรือ 
ป. โท และ รศ. 

ป. เอก หรือ
เทียบเท่า หรือ ป. 

โท และ รศ. 
8.5 ผลงานทาง
วิชาการของ
กรรมการที่เป็น
อาจารย์ประจ า 

3 รายการใน
รอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง 

3 รายการในรอบ 5 
ปี ย้อนหลัง 

- เป็นงานวิจัย
อย่างน้อย 1 
รายการ 
- เป็นผลงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ประเด็น ป. บัณฑิต ปริญญาโท ป. บัณฑิตช้ันสูง ปริญญาเอก หมายเหต ุ

8. คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ 
(ต่อ) 

คุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

8.6 คุณวุฒิ
กรรมการที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

ป. เอก หรือ
เทียบเท่า 

ป. เอก หรือ
เทียบเท่า 

หากไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ต้องเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ เสนอ
ผ่านสภาและแจ้ง 
กกอ. รับทราบ 

8.7 ผลงานทาง
วิชาการของ
กรรมการที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

ผลงานทาง
วิชาการ

ระดับชาติ ไม่ต่ า
กว่า 10 เรื่อง 

ผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
ไม่ต่ ากว่า 5 เรื่อง 

หากไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ต้องเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ เสนอ
ผ่านสภาและแจ้ง 
กกอ. รับทราบ 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 
(ประเด็นเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา) 
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ประเด็น ป. บัณฑิต ปริญญาโท ป. บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก หมายเหตุ 

1. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.1 แผนการเรียน
แบบท าวิจัย
วิทยานิพนธ์อย่าง
เดียว 

แผน ก แบบ ก1 
มีบทความตีพิมพ์
ในวารสารระดับ 
ชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มี
คุณภาพตาม
ประกาศ กกอ. 

แบบ 1 มีบทความ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่
มีคุณภาพตาม
ประกาศ กกอ. 
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

(ประเด็นเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา) 

1 เรื่อง 
- นานาชาติ 1 เรื่อง 
- ชาติหรือนานาชาติ 1 เรื่อง 
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ประเด็น ป. บัณฑิต ปริญญาโท ป. บัณฑิตช้ันสูง ปริญญาเอก หมายเหต ุ
1. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
(ต่อ) 

1.2 แผนการเรียน
รายวิชาและท า
วิทยานิพนธ์ 

แผน ก แบบ ก2 
มีบทความตีพิมพ์
ในวารสารระดับ 
ชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มี
คุณภาพตาม
ประกาศ กกอ. 
หรือน าเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการ
และมีการตีพิมพ์
ในรายงาน
สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ 

แบบ 2 มีบทความ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่
มีคุณภาพตาม
ประกาศ กกอ.  

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

- ตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ 1 เรื่อง หรือ  
- Proceeding 

ตีพิมพ์ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 1 เรื่อง 
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ประเด็น ป. บัณฑิต ปริญญาโท ป. บัณฑิตช้ันสูง ปริญญาเอก หมายเหต ุ

1. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
(ต่อ) 
1.3 แผนการเรียน
รายวิชาและการ
ค้นคว้าอิสระ 

แผน ข รายงาน
การค้นคว้าอิสระ
ได้รับการเผยแพร่
ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่
สืบค้นได้ 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ประเด็น ป. บัณฑิต ปริญญาโท ป. บัณฑิตช้ันสูง ปริญญาเอก หมายเหต ุ

2. ระบบการสอบ
วิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

ระบบการสอบ
เป็นแบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได ้

ระบบการสอบเป็น
แบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้ 

3. ระบบการ
ตรวจสอบการ
คัดลอกผลงาน 

ต้องมีระบบ
ตรวจสอบการ
คัดลอกผลงาน 
และพิจารณาถอด
ถอนรายงานการ
ค้นคว้าอิสระหรือ
วิทยานิพนธ์ หาก
ตรวจสอบพบว่ามี
การคัดลอก หรือ
จ้างท ารายงาน
การค้นคว้าอิสระ
หรือวิทยานิพนธ์ 

ต้องมีระบบ
ตรวจสอบการ
คัดลอกผลงาน 
และพิจารณาถอด
ถอนวิทยานิพนธ์ 
หากตรวจสอบ
พบว่ามีการ
คัดลอก หรือจ้าง
ท าวิทยานิพนธ์ 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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สาระส าคัญของหลักสูตร 

1. • ชื่อปริญญา 

2. • โครงสร้างหลักสูตร 

3. • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. • คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

5. • เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
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ENGLISH PROFICIENCY TEST 
Test M.Sc. Ph.D. 

TOEFL(paper based) > 470 > 500 

TOEFL(computer based) > 150 > 173 

TOEFL(internet based) > 52 > 61 

TOEFL(institutional testing program) > 470 > 500 

IELTS > 5.0 > 5.5 

TU-GET (1000 marks) > 500 > 550 

CU-TEP (120 marks) > 60 > 70 

Info. according to the Announcement of Graduate School, KKU (66/2559, 67/2559) 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใน มคอ. 2 
 
- หมวดที่ 1   ข้อ 5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับ 
     ปริญญาตร)ี: วิชาการ/ก้าวหน้า วิชาการ 
                     วิชาชีพหรือปฏิบัติการ/ ก้าวหน้า วิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
 
- หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
     ควรเขียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
     ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 (6 องค์ประกอบ) 



สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใน มคอ. 2 
(มหาวิทยาลัยก าหนด) 

 
- หมวดที่ 5   ข้อ 3.3 ข้อก าหนดการให้อนุปริญญา 
                     (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 4) 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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1. การก ากับ
มาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

3. นักศึกษา 

4. อาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
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การผลิตบัณฑิต 

การผลิต
บัณฑิต 

เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 
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ระบบฐานข้อมูล TQF มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

https://tqf.kku.ac.th 

https://tqf.kku.ac.th/new 

ฐานข้อมูลเดิมที่ใช้กรอก
ข้อมูล มคอ. ประเภทต่าง ๆ 

(หน้าสีเขียว) 

ฐานข้อมูลใหม่ที่ใช้กรอกข้อมูล มคอ. ประเภทต่าง ๆ ของ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป (หน้าสีฟ้า)  

จะสามารถ link ข้อมูลกับฐานข้อมูลเดิมได้ (ในอนาคต) 
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ฐานข้อมูลใหม่ (KKU TQF MIS Version 4) 

อาจารย ์

เพิ่มอาจารย ์

ด้านบนซ้าย 

ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
(5 ปี ย้อนหลัง) 

หากยังไม่มีชื่อของท่าน 
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Thank you. 


