
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

เกณฑการประเมินตามองคประกอบ 

 

- องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตร ี

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 

 

- องคประกอบท่ี 2 AUN-QA ของหลักสตูร 

 

  



เกณฑการประเมนิตามองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

เกณฑการประเมิน ปริญญาตรี 

1. จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอยางนอย 5 คน  
- กรณีที ่หลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา 1 วิชาเอก ใหจัดอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา
วิชาเอกละ 3 คน 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจำหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 
โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไมได 
ยกเวนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหน่ึง
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำไดไมเกิน 2 คน      

2. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

- มีคุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือมีตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขา
ท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

- ตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปน
ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในการพิจารณาแตงตั้ง
ใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง  

3. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลกัสูตร 
 

- มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
 

● อาจารยประจำ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาท่ีสอน  

- หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑน้ีประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได 
● อาจารยพิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 
- มีประสบการณทำงานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป 
- ทั้งนี ้ มีชั ่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจำเปน

ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกำหนด 
 

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

รวม เกณฑ 5 ขอ 
เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใชเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหม เกณฑการประเมินตาม
ตัวบงช้ีน้ีจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหมฉบับท่ีประกาศใชลาสุด 
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ และผลเปน “ไมผาน”  
หลักฐานเอกสารท่ีตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนำท่ี สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนำสง สกอ. หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยท่ีอนุมัติ/ใหความเห็นชอบหลักสูตร 
เกณฑการประเมนิตามองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณ ี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2560 

 

G:\My Drive\QA วิศวกรรมธรณี\AUNQA 2563 GEO ENG\ภาคผนวก - 1 (AUNQA 2563).docx 3 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  

เกณฑการประเมิน ปริญญาตรี หมายเหตุ 

1. จำนวนอาจารยประจำ
หลักสตูร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจำเกิน
กวา 1 หลักสูตรไมได และประจำหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศกึษาตามหลักสูตรน้ัน 

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

หล ักส ูตรท ี ่ เป นหล ักส ูตรพห ุว ิทยาการ  
(Multidisciplinary) ไดอีก 1 หลักสูตร โดย
ตองเป นหลักส ูตรที ่ตรงหร ือส ัมพันธ  กับ
หลักสูตรท่ีไดประจำอยูแลว 

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

กำหนดใหต องมีอาจารยประจำหลักสูตร 
จำนวนไมนอยกวา 3 คน ใหครบทุกแขนง
วิชา/กลุมวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาท่ีเปดสอน  

2. คุณสมบัติของอาจารย
ประจำหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับ ป.โท หรือเทียบเทา หรือดำรง
ตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา ผศ. ในสาขา 
ที ่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที ่เปดสอน 
อยางนอย 2 คน 

 

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลา 
ท่ีกำหนด 

ตองไมเกิน 5 ป 
(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมตัิ/ใหความ
เหน็ชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ สถาบันเพ่ือให
หลักสตูรใชงานในปท่ี 6) 
หมายเหตุ สำหรับหลักสูตร  
5 ป ประกาศใชในปท่ี 7 หรือหลักสูตร 6 ป 
ประกาศ ใชในปท่ี 8) 

 

รวม เกณฑ 3 ขอ  
เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใชเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหม เกณฑการประเมินตาม

ตัวบงช้ีน้ีจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหมฉบับท่ีประกาศใชลาสุด 

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ และผลเปน “ไมผาน”  

หลักฐานเอกสารท่ีตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี้ 

1. เอกสารหลักสตูรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2. หนังสือนำท่ี สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี) 

3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนำสง สกอ. หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยท่ีอนุมัต/ิใหความเห็นชอบหลักสตูร 

  



 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมธรณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณ ี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2560 
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เกณฑการประเมินตามองคประกอบท่ี 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. 

 


