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1. แนวทางการประกันคุณภาพระดับคณะ 
 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแนวทางการประกันคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและรับหลักสูตร             
(การประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 ม.ค.59) และได้น าเสนอแนวทางต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (การประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 14 มี.ค.59) ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการใช้ระบบประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558-2561  และให้ปฏิบัติดังนี้ 
 

ระดับ สิ่งที่ต้องด าเนินการ 
ระดับหลักสูตร -การน าระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปใช้ในการ

ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตร 
ระดับคณะ/

สถาบนั 
-การน าระบบบริหารองค์การตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ(EdPEx) ไปใช้
ในการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะและสถาบัน โดยขอให้จัดส่งผลการด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx 
แก่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 

 ปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2558)  
           จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ(EdPEx) ตามแบบรายงานที่ก าหนด และรายงานวิธีการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในสถาบันว่ามี
แนวทางในด าเนินการอย่างไร พร้อมจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online   
(หมายเหตุ   สนง.ประเมิน ได้จัดอบรมแนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศจ านวน 3 รุ่น และคณะที่ผ่านการอบรม ให้ส่งเอกสาร ได้แก่ โครงร่างองค์การ 
(Organization Profile : OP)   หมวด 7 ผลลัพธ์   คะแนนการประเมินตนเอง (7 หมวด)  แบบฟอร์ม
ที่ 5 (Top Priorities for Improvement)  แบบฟอร์มที่ 6 (Action Planning for Improvement 
Priorities) โดยจะมีการจัดวิทยากรที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อเสนอ
ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในล าดับต่อไป 

 ปีที่ 2  (ปีการศึกษา 2559)  
           จัดส่งข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาที่จัดส่งในปีที่ 1 พร้อมจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน 
Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online 

 ปีที่ 3  (ปีการศึกษา 2560)  
           จัดส่งรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx ฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบที่ก าหนดพร้อมจัดส่ง
ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online โดยคณะอนุกรรมการจะพิจารณาและสุ่ม
ตรวจเยี่ยม ณ สถานที่จริง ซึ่งจะสอดรับกับการตรวจติดตาม 3 ปี ตามกฎกระทรวงฯ 

หมายเหตุ : เอกสารแนบท้าย หนังสือท่ี ศธ0506(3)/5452 เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบัน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ให้ทุกคณะ รายงานข้อมูล Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online 
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557 โดยมรีายละเอยีดข้อมูลดังน้ี 

(ปัจจุบัน สกอ.ได้เปิดระบบแล้ว) 
ที ่ ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set 
1 จ านวนหลักสตูร จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด (จ าแนกตามระดับการศึกษา)  
2 จ านวนหลักสตูรนอกท่ีตั้ง จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง (ถ้ามี : จ าแนกตามระดับการศึกษา) 
3 จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา (จ าแนกตามระดับการศึกษา) 
4 จ านวนอาจารย์จ าแนก

ตามต าแหน่งทางวิชาการ
และคณุวุฒิการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่า 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  (จ าแนกตามคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/โท/
เอก) 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (จ าแนกตามคณุวุฒิระดับปรญิญา
ตรี/โท/เอก) 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (จ าแนกตามคณุวุฒิระดับปรญิญา
ตรี/โท/เอก) 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ (จ าแนกตามคณุวุฒิระดับปรญิญาตร/ี
โท/เอก) 

5 คุณวุฒิอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

6 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

7 การมีงานท าของบัณฑิต ข้อมูลการได้งานของบัณฑติ 
8 ผลงานทางวิชาการของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็วงรอบประเมิน) 

9 ผลงานทางวิชาการของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็วงรอบประเมิน) 

10 นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ (FTES) รวมทุกหลักสูตร 

11 
 
 

จ านวนเงินสนับสนุน จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557
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ที ่ ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set 
12 ผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ 
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2. แนวทางการประเมนิคุณภาพภายในระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2558 
 

      เพื่อให้การก ากับติดตามคุณภาพของหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมทั้งแนวปฏิบัติในการก ากับติดตามคุณภาพหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีการศึกษา 2558 โดยฝ่ายวิชาการและการสื่อสารองค์กร  จึงขอชี้แจงข้อมูลดังนี้  

1. ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสูตร  
2. องค์ประกอบและตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพระดบัหลักสูตร  
3. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1  ข้อ 1  และองค์ประกอบที่ 5 ข้อ 5.4 
4. การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของทุกหลักสูตรและตัวชี้วดัและองค์ประกอบคุณภาพ 
5. กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสูตร 
6. รายชื่อหลักสูตรที่คณะกรรมการจะสุ่มตรวจประเมินและแนวทางการคัดเลือกและสุ่มตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร 

 
1. ปฏิทินการตรวจประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสตูร  
ที่ รายละเอียด พ.ศ. 2559 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ปีการศึกษา 2558      

1 แนวปฏิบัติในการก ากับติดตามคุณภาพหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นปีการศึกษา 2558 

x        

น าเสนอทีป่ระชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย x        
น าเสนอทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัย  x       
แจ้งคณะ/หลักสูตร  x       

2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพิจารณาหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกหลักสูตรเพื่อสุ่มตรวจประเมินและแจ้งให้คณะ/
หลักสูตรรบัทราบ 

 x       

3 หลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของ สกอ. (6 องค์ประกอบ) 

 x x x     

4 คณะ/หลักสูตร รับรองผลการประเมินตนเองของทุก
หลักสูตร (ให้คณะพิจารณาวิธีการที่เหมาะสม) และส่ง
รายงานการประเมินตนเองให้มหาวิทยาลยั (ส านักงาน
ประเมินฯ รวบรวม) 

 x x x     

5 อบรมการใช้ระบบ CHE QA Online   x x x    
หลักสูตรรายงานผลการด าเนนิงานในระบบ CHE QA 
Online (เพื่อใช้เปน็หลักฐานผลการประเมินและระดับ
คะแนนผลการประเมนิในการรับรองหลักสูตรจาก สกอ.) 
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ที่ รายละเอียด พ.ศ. 2559 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปีการศึกษา 2558      
6 จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสูตร

(เฉพาะคณะกรรมการกลาง) 
    x    

7 ตรวจประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการกลาง  
(เฉพาะหลักสูตรที่สุ่มตรวจประเมิน)  

    x x   

8 สรุปผลการประเมินหลักสูตรปีการศึกษา 2558        x x 
 
2. องค์ประกอบและตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพระดับหลกัสูตร  

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ประเด็นการประเมิน/หมายเหตุ 
1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจยั
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพฒันา
นักศึกษา 

-การควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21  
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย ์
- การส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ประเด็นการประเมิน/หมายเหตุ 
4.2 คุณภาพอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งวชิาการ 
- ผลงานวชิาการของอาจารย ์
- จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบัการ

อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ

หลักสูตร 
5. หลักสูตร  
การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
นั้นๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ  กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและ

การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ 

ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ผลการด า เนิ น งาน ตามตั วบ่ งชี้ ต ามกรอบ มาตรฐาน คุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด าเนินการปรับ
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักสูตรจาก 12 ตัวชี้วัดเหลือ 7 ตัวชี้วัด 
ตามรายการแนบข้างล่าง) 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ประเด็นการประเมิน/หมายเหตุ 
6. สิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู ้

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6 องค์ประกอบ 14  ตัวบ่งชี้ (นับรวมองค์ประกอบที่1) 
 

3. การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการประเมินคุณภายในระดับหลักสูตร 
3.1 การปรับเกณฑ์การประเมิน องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ไม่เป็นประเมินเกณฑ์ข้อที่ 

12 (คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 จึงมีมติ
เห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน มาเป็น
เงื่อนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” การก ากับมาตรฐาน 

ข้อ เกณฑ์ หลักสูตรที่ประเมิน ผ่าน/ไม่ผา่น 
ตร ี โท เอก 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร     
2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร     
3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร -    
4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน -    
5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 
-    

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ร่วม(ถ้ามี) -    
7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์   -    
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา -    
9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
-    

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

-    

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด     
12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 
- - - ***ไม่น ามาเปน็

เง่ือนไขในการผ่าน
หรือไม่  

จ านวนข้อที่ผ่านการประเมิน 3 11 11  
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3.2 ตัวชี้วัดที่  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรับตัวชี้วัดจาก 12
ตัวชี้วัดเหลือ 7 ตัวชี้วัด ดังนี้   
ที่ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 
(1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนติดตามทบทวนการ

ด าเนินงานของหลักสูตรร่วมกัน 
-ไม่ก าหนดจ านวนคร้ังและจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
-พิจารณาสาระส าคัญและการน าเอามติที่ประชุมไป
ด าเนินการ 

(2) มีการจัดท าแผนการสอน หรือบนัทึกข้อมูลในหมวดที่ 1, 4 และ 
5 ใน มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ได้อย่างสมบูรณ์ และเผยแพร่ให้
ผู้เรียนทราบครบทุกรายวิชา 

 

(3) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ. 5 และ มคอ. 6 โดยเน้นในส่วนของการจัดท า
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา   

-วันสุดทา้ยของการเรียนหรือสิ้นสุดภาคการศึกษา ก าหนด

ไว้ตามปฏิทินการศึกษา ปีการศกึษา 2558  (1.ประกาศ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบับที่ 230/2558 ปฏิทิน

การศึกษาระดับปริญญาตรี  2.ประกาศ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบับที่ 231/2558 ปฏิทิน

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสดุปีการศึกษา   

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของหลักสูตรที่เป็น 

SAR-มคอ.7 

(5) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ในปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ให้รายงานข้อมูลในแบบรายงานผลการด าเนินงานของ

หลักสูตรที่เป็น  SAR-มคอ.7 

(6) ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ในแต่ละ
รายวิชา มีคา่คะแนนเฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่เปิดสอน 

-นับรายวชิาที่เปิดสอนทั้งหมด 
รวมภาควิชาฤดูร้อน 

(7) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-กรณีหลักสูตรที่ยังไม่มีนักศึกษาในชัน้ปีที่4 หรือไม่มี
นักศึกษาปีสดุท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา ไม่ต้องประเมิน
ตัวชี้วัดนี้  
-นักศึกษาปีสดุท้ายหมายถึงนักศึกษาที่เรียนครบตาม
หลักสูตรที่ก าหนด  
-กรณี นศ.บัณฑิตศึกษา ให้ประเมินจาก นศ.ที่เรียนครบ
ตามระยะเวลาของหลักสูตรที่ก าหนด (ระดบัปริญญาโท 
ประเมินปีที่ 2 ระดบัปริญญาเอก ประเมินปีที่ 3) แม้วา่ยัง
ไม่ส าเร็จการศึกษาก็ตาม   
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4. การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร  
 4.1 ให้ทุกหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (14 ตัวชี้วัด)   (***หมายเหตุ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร 
(SAR-มคอ.7)ได้ที่เว็บไซต์ส านักงานประเมิน  หัวข้อ IQA  ทั้งนี้ หลักสูตรสามารถปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานที่ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด***) 
 4.2  ให้ทุกหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานในระบบ CHE QA Online  เพื่อเป็นหลักฐานผลการประเมินและใช้เป็น
สารสนเทศผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร  

4.3  ให้ทุกหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับดีขึ้นไป (ค่าคะแนน 3.01) ติดต่อกันสองรอบการประเมินหรือสองปี
การศึกษา (3.01 ขึ้นไป) ด าเนินการขอรับการรับรองขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อไป   (โดยมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป) 

4.4  หลักสูตรที่ไม่ต้องรับการตรวจประเมิน ได้แก่   (1) หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ปิดหลักสูตรแล้ว  (2) 
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสภาวิชาชีพตามที่ สกอ.ก าหนดไว้ เช่น  สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  สภาวิชาชีพการ
พยาบาล และการรับรองมาตรฐานสากล WFME ของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (คณะแพทยศาสตร์ มข.)  ทั้งนี้ให้หลักสูตร
ดังกล่าวต้องรายงานผลการก ากับมาตรฐานหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และจัดส่งข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ CHE 
QA Online  
 
5. กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรโดยคณะกรรมการจากส่วนกลาง 
 5.1 มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของทุกคณะ  โดยจะสุ่มตรวจ
ประเมินหลักสูตรตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 5.2 ระยะเวลาในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ข้ึนอยู่กับจ านวนหลักสูตรที่จะต้องตรวจประเมินโดยคณะ
กรรมการฯจะเป็นผู้ก าหนดระยะในการตรวจประเมิน เช่น 1 หรือ 2 วัน โดยจะมีการประสานงานกับคณะล่วงหน้า 
 5.3 ให้ทุกคณะรวบรวมผลการประเมินตนเองของทุกหลักสูตร และควรมีกระบวนการรับรองผลการประเมินตนเองของทุก
หลักสูตร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหลักสูตรมีระดับคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เช่น มี
คณะกรรมการก ากับติดตามหลักสูตรของคณะ  มีคณะท างานในการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินของหลักสูตร   มีการพิจารณา
ผลการประเมินของทุกหลักสูตรโดยคณะกรรมการประจ าคณะ  
             และให้สรุปผลการประเมินเป็นรายหลักสูตรดงันี้ 
 
ที ่ รายชื่อหลักสูตร ระดับ ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2557 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 
หมายเหต ุ

(ผ่าน/ไม่ผา่นองค์ประกอบท่ี 1
ในปีการศึกษา 2558) 

1  ตร ี 3.70 3.95 ผ่าน 
2  โท 2.95 3.11 ผ่าน 
3  เอก 3.01 3.51 ไม่ผา่น 

 รวม     
รวมคะแนนเฉลี่ยทุกหลักสตูร   
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 5.4 ให้คณะเป็นผู้รับผิดชอบคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลกัสูตรโดยพิจาณาค่าตอบแทน
ตามความเหมาะสม  หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยฉบบัที่ 261/2556 เรื่องค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
6. การยกระดับคุณภาพหลักสตูรที่มีผลการประเมินในระดบัดีขึ้นไป (3.01) 
              6.1  ให้ทุกหลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป (3.01) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) 
และจัดส่งให้มหาวิทยาลัย (ส านักงานประเมินฯรวบรวม) 
   6.2  มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจอ่านรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรที่มีผลการประเมินในระดับดี
ขึ้นไป และแจ้งรายงานผลการพิจารณารวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าว มีผลการด าเนินงานในระดับดีขึ้น
ไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถขอรับรองข้ึนทะเบียนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้    
7. รายชื่อหลักสูตรที่คณะกรรมการจะสุ่มตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร 
 7.1 มหาวิทยาลัยก าหนดรายชื่อหลักสูตรที่จะต้องด าเนินการสุ่มตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของหลักสูตรทั้งหมดใน
ภาพรวมคณะและของมหาวิทยาลัย  
 7.2 แนวทางการพิจารณาคัดเลอืกหลักสูตร พิจาณาดังนี ้

 หลักสูตรที่ไม่ผา่นองค์ประกอบที่ 1 ทุกหลักสูตรของทุกคณะ  

 หลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี (มีคะแนนรวมเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 น้อยกว่า 3.01) 

 มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายชื่อหลักสูตรที่จะต้องถูกตรวจประเมินโดยให้คณะตรวจสอบจ านวนและรายชื่อหลักสูตรที่
จะต้องถูกตรวจประเมินให้ถูกต้องตรงกัน   

 กรณีมหาวิทยาลัยแจ้งรายชื่อหลักสูตรที่จะต้องด าเนินการประเมินแก่คณะฯแล้ว หากคณะฯจะมีการเปลี่ยนแปลง
รายชื่อหลักสูตรที่จะต้องตรวจประเมิน ให้ท าหนังสือแจ้งเหตุผลประกอบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงส านักงาน
ประเมินภายในวันที่  19  สิงหาคม  2559 

 
 

7.3 จ านวนและรายชื่อหลักสูตรที่สุม่ตรวจประเมิน  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 


