
สิ่งทีห่ลักสตูรต้องเตรียมในวันที ่9-10 ตุลาคม 2557

• เล่ม หลักสูตร มคอ .2 ของหลักสูตร

• มคอ .3-7 
–  มคอ. 3 4  ภาคเรียนที่ 1 ช่วงที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2557

–  มคอ 5 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

–  มคอ 7 ปีการศึกษา 2556 

• คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 เครื่องต่อหลักสูตร

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



(ร่าง) ก าหนดการ วันที่ 9-10 ตุลาคม 2557

• วันที่ 9 ตุลาคม 2557
– 8.30-10.30 น. วิทยากรบรรยายแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
                       ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ( ระดับหลกัสูตร ระดบัคณะ 
                        ระดับสถาบัน)
– 10.30-12.00 น. เริ่มตรวจสอบข้อมูลระดับหลักสูตร  : องค์ประกอบที่ 5 การ
                        ควบคุมก ากับมาตรฐาน
–  13.00 เป็นต้นไป ตรวจสอบข้อมูลระดับหลักสตูร : องค์ประกอบที่ 1-4 
                        หมายเหตุ ลงรายละเอียดในแต่ละหลักสูตร 

• วันที่ 10 ตุลาคม 2557
–  8.30- 12.00 น.    ตรวจสอบข้อมูลระดับหลักสูตร : องค์ประกอบที่ 1-4
–  13.00 – 16.00 น. สรุป รับฟังข้อเสนอแนะ

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



ประเด็นข้อค าถาม

• หลักสูตร ส่งค าถามประเด็นการด าเนินงานในแต่ละหลักสูตร มายัง
ส านักงานประกันฯ

• เมลล์ Tatsanee.S@ubu.ac.th

• เมลล์ ratapon.m@ubu.ac.th

• เมลล์ Juthamas.c@ubu.ac.th

• ค าถามระบุหน้าใน (ร่าง) คู่มือ QA และประเด็นให้ชัดเจน

• ส่งข้อค าถามภายในวันที่ 7 ต.ค. 57

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

mailto:Tatsanee.S@ubu.ac.th
mailto:ratapon.m@ubu.ac.th
mailto:Juthamas.c@ubu.ac.th


แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา

พ.ศ. 2557

ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง

รักษาราชการแทนรองอธิกรบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



ระบบการประการคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

• ระดับหลักสูตร

• ระดับคณะ

• ระดับสถาบัน
ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



กรอบระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

องค์ประกอบ KPI ประเด็นพิจารณา

๑. คุณภาพบัณฑิต ๑. คุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบ TQF

ผลประเมินคณุภาพบัณฑิตตาม

กรอบ TQF (โดยองค์กรวชิาชีพ,

ผู้ใชบ้ัณฑิต)

๒. การได้งานท าหรือ

ผลงานวิจัยของ

ผู้ส าเร็จ

บัณฑิตศึกษา

ปริญญาตรี บณัฑิตได้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระ

บัณฑิตศึกษา ผลงานของ

นักศึกษาปริญญาโท/เอกที่

ตีพิพม์และหรอืเผยแพร่ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



กรอบระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

องค์ประกอบ KPI ประเด็นพิจารณา

๒. นักศึกษา ๓. การรับนักศึกษา ระบบการรับนักศึกษาและการเสริมความพร้อม

ทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา

๔.การส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษา

การควบคุมดูและการให้ค าปรึกษาวิชาการแก่

นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา การควบคุมระบบการดแูลการให้

ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์

๕. ผลที่เกิดกับผูเ้รียน อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร

อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ

หลักสูตร

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



กรอบระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

องค์ประกอบ KPI ประเด็นพิจารณา

๓. อาจารย์

    

๖. การบริหารและ

พัฒนาอาจารย์

ระบบการรับอาจารย์ใหม่

ระบบการบริหารอาจารย์

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

๗. คุณภาพอาจารย์ ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ผลงานตพีิมพข์องอาจารย์ และปรญิญาเอก 

ผลงานได้รับการอ้างอิง
๘. ผลที่เกิดกับกบั

อาจารย์ 

อัตราการคงอยูข่องอาจารย์
ความพึงพอใจของอาจารยต์่อการบริหารจดัการ

หลักสูตรส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



กรอบระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

องค์ประกอบ KPI ประเด็นพิจารณา

๔. หลักสูตร 

การเรียนการ

สอน การ

ประเมินและ

สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้

๙ .สาระของรายวิชา

ในหลักสูตร

การก ากับคุณภาพของสาระรายวิชาในหลักสูตร

และบัณฑิตศึกษา การควบคุมมาตรฐานหัวข้อ 

วิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์

๑๐. กระบวนการ

เรียนการสอนและ

การวางระบบผู้สอน

การก ากับระบบการจัดผู้สอน

การก ากับกระบวนการจัดการเรียนสอนระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



กรอบระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

องค์ประกอบ KPI ประเด็นพิจารณา

๔. หลักสูตร 

การเรียนการ

สอน การ

ประเมินและ

สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้

๑๑. การประเมินผูเ้รียน ระบบการประเมินผู้เรียน

บัณฑิตศึกษา ระบบการประเมนิวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

๑๒. สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้

ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนนุทาง

กายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้

๑๓. ผลการด าเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

(ข้อ ๖ –๑๒)

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



กรอบระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

องค์ประกอบ KPI ประเด็นพิจารณา

๕. การควบคุม

ก ากับมาตรฐาน

๑๔. การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่

ก าหนดโดย สกอ. 

(เกณฑ์ ๑๒ ข้อ)

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร (เกณฑ์ ๑๒ ข้อ)

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมก ากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน

1.จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่า  5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตลอด
หลักสูตรนั้น

ระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจ า

ระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมก ากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี คุณสมบัติระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาที่

ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน 
ระดับปริญญาโท  ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ระบุไว้ใน

หลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่เท่านั้นโดยมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน
ระดับปริญญาเอก ต้องท าหน้าที่เปน็อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ระบุไว้ใน

หลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่เท่านั้นโดยมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมก ากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร

ระดับปริญญาตรี ไม่ก าหนด

ระดับปริญญาโท คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาสัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 3 คน
ระดับปริญญาเอก คุณวุฒิไม่ต ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 3 คน

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมก ากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผูส้อน

ระดับปริญญาตรี ไม่ก าหนด
ระดับปริญญาโท
1.  อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน                
มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                  
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานั้นหรือ
สาขาวชิาที่สมัพันธ์กันและ
2.  มีประสบการณ์ด้านการสอนและ
3.  มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมก ากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผูส้อน

ระดับปริญญาเอก
1.  อาจารย์ประจ าหรือผูท้รงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน            
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ              
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานั้นหรือ
สาขาวชิาที่สมัพันธ์กันและ
2.  มีประสบการณ์ด้านการสอนและ
3.  มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมก ากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน

5.คณุสมบัตขิอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธห์ลัก
และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ

ระดับปริญญาตรี ไม่ก าหนด
ระดับปริญญาโท
1.  อาจารยป์ระจ า มคีุณวุฒปิริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวชิานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
2.  มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมก ากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน

5.คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธห์ลัก
และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ

ระดับปริญญาเอก
1.  อาจารย์ประจ า มีคุณวฒุปิริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวชิานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
3.  มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมก ากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน

6.คณุสมบัตขิอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธร์ว่ม
และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ

ระดับปริญญาตรี ไม่ก าหนด
ระดับปริญญาโท
1.  อาจารยป์ระจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์
กันและ
2.  มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมก ากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน

6.คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธร์่วม
และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ

ระดับปริญญาเอก
1.  อาจารย์ประจ าหรือผูท้รงคณุวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธก์ัน
และ
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมก ากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผูส้อบ
วิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาตรี ไม่ก าหนด
ระดับปริญญาโท
1.  อาจารยป์ระจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานัน้
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและ
2.  มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมก ากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผูส้อบ
วิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาเอก
1.  อาจารย์ประจ าหรือผูท้รงคณุวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานั้นหรือ
สาขาวชิาที่สมัพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมก ากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน

8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา

ระดับปริญญาตรี ไม่ก าหนด
ระดับปริญญาโท (เฉพาะแผน ก เท่านั้น)
ต้องเป็นรายงานการสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมทางวิชาการ
(proceedings) หรือวารสารสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระดับปริญญาเอก 
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมก ากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน

9. ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และกา
ค้นคว้าอสิระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน
การค้นคว้าอิสระ : อาจารย์ 1 คน ต่อนักศกึษา 15 คน
หากเป็นทีป่รึกษาทั้ง 2 ประเภทใหเ้ทียบสัดส่วนนักศึกษา
ที่ทาวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเทา่กับ นักศกึษาที่ค้นควา้
อิสระ 3 คน
ระดับปริญญาเอก
วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมก ากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน
10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

ระดับปริญญาโท
อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี
ระดับปริญญาเอก
อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมก ากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน
11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด

ระดับปริญญาตรี
ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและ
อนุมัต/ิให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบันเพื่อใหห้ลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
ระดับปริญญาโท และ เอก
ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและ
อนุมัต/ิให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบันเพื่อใหห้ลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมก ากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน
12.การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ระดับปริญญาตรี โท เอก
ตัวบ่งชี ้ TQF ข้อ 1-5 ต้อง
ด าเนินการทุกตัว

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมก ากับมาตรฐาน

• เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ.2548 หากมีการประกาศใชเ้กณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับใหม่ 
เกณฑ์การประเมินจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับที่
ประกาศใชล้่าสุด 

• ผลการประเมินตัวบ่งชี้มาตรฐาน ก าหนดไว้เป็น 
–  ผ่าน และ ไม่ผ่าน 
–  หากไม่ผ่านเกณฑ์ฯข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้

มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมก ากับมาตรฐาน

• หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละ
รายตัวบ่งชี้ 

1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่สกอ.ประทับตรารับทราบ 

2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้าม)ี 

3. กรณีที่หลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ                                  
ให้มหีนังสือน าส่งสกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงาน
การประชุมสภาที่อนมุัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



ประเด็นหารือ 
• การกรอกข้อมูลและการเตรียมเอกสาร
• การนิยามหลักสูตร เช่น สหวิทยาการ  
• กรณีหลักสูตร ปิด  (หากมีนักศึกษาคงค้าง ต้อง

รายงานผลการด าเนินงานและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรยังคงท าหน้าที่จนกว่านักศึกษาจน
สุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา )

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร

• กรณีหากคณะต้องการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  ให้ด าเนนิการเข้า
กรรมการคณะภายใน เดือนตุลาคม 2557

     เอกสารประกอบการด าเนินงาน ค าอธิบายรายวิชา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาควรท า
รายงานหรือบันทึกแจ้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  , สมอ08 (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

      หลักสูตร ควรอธิบายเหตุผลของการปรับปรุง ,ข้อมูลประกอบจากการทวนสอบ

• คณะส่งเรื่องให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพ ภายใน 12 พฤศจิกายน 2557 

• เสนอกรรมการกลั่นกรอง ภายใน เดือน 12 ธันวาคม 2557 

• เสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน  มกราคม 2558 

• ส่งหลักสูตรให้ สกอ.รับทราบ 

• ทั้งนี้การปรับปรงุดังกล่าวจะมีผลสามารถย้อนหลัง ในปกีารศึกษา 2557 

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



ประเด็นของการปรับปรุงหลักสูตร 

• ปรับหลักสูตรใหญ่

ปรับย่อย แบ่งเป็น   

• ปรับแล้วกระทบโครงสร้าง ปรับจากจุดด าเปน็จุดขาว 

  ( เสนอสภามหาวิทยาลัย)

• ปรับแล้วไม่กระทบโครงสร้าง (รายงานใน มคอ 7 )

• ตัวบ่งชี้ที่มีมากกว่า 12 ข้อ  

ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


