
 

 

 

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวาง 
ประกาศ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548  

กับ ประกาศ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

  

 

 
งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา  

โดยผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (16 มิถุนายน 2560) 
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เกณฑมาตรฐานฯ พ.ศ.2548 เกณฑมาตรฐานฯ พ.ศ. 2558 สาระที่เปลี่ยนแปลงและเหตุผล 

1. ช่ือประกาศ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกวา “เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548” 

1. ชื่อประกาศ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกวา “เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558” 

1. สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนตอง

ผลิตบัณฑิตใหตรงความตองการของสถาน

ประกอบการ 

2 .  เพื่ อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ จัด

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

3. เพื่อปรับปรุงแกไขเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

พ.ศ. 2548 บางประเด็นใหมีความชัดเจนย่ิงข้ึน 

4.  บู รณาการเกณฑตา งๆ หนังสือ เ วียนที่

เ ก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ให มี

ความกระชับและชัดเจนในการปฏิบัต ิ

2. ใหใชประกาศกระทรวงน้ีสําหรับหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรทีุกสาขาวิชา ที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาที่

จะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เปนตนไป 

2. ใหใชประกาศกระทรวงนี้ สําหรับหลกัสูตรระดบั

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาที่จะ

ปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

และใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจ     

จานุเบกษาเปนตนไป 

-คงเดิม- 

3. ใหยกเลิก 

    3 .1 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2542” ลงวันที่ 

3. ใหยกเลิก 

    3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2548” ลงวันที่ 
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7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 

    3 .2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร  ระดับตน พ.ศ.

2539” ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ.2540 

    3 .3 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร ระดับวิชาชีพ พ.ศ.

2539” ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ.2540 

    3 .4 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร  ระดับ วิชาชีพ 

(ตอเนื่อง 2 ป) พ.ศ.2539” ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2540 

21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 

    3.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “การจัดการ

ศกึษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ของ

สถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2553” ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.

2553 

 

 4. ในประกาศกระทรวงนี้ 

    “อาจารยประจํา” หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนง

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น 

ท่ีมีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และ

ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา  

          สําหรับอาจารยประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขา

ใหมตั้งแตเกณฑมาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช ตองมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่กําหนด

1. เพิ่มเติมนิยามศัพท เพื่อความชัดเจนและ

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง 

2. การกําหนดผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

สําหรับอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม เปนไปตาม

ขอเสนอของโครงการวิจัย เรื่อง การจัดทํา

ขอเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ท้ังน้ีเพราะ

ภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการศึกษาหา

ขอมูล หรือความรูในระดับสากล ขณะเดียวกัน
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ไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง

มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 

         “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารย

ประจําที่ มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ กับสาขาวิชาของ

หลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยใน

สาขาวิชาดังกลาว ทั้งน้ี สามารถเปนอาจารยประจํา

หลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปน

หลักสูตรที่อาจารยผู น้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ กับ

สาขาวิชาของหลักสตูร 

        “อาจารย ผู รับผิดชอบหลัก สูตร”  หมายถึง 

อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาที่ในการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตการวางแผน 

การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ

พัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยู

ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะ

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรใน

เวลาเดียวกันไมได ยกเวนพหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ 

ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร

และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรสามารถซ้ําได

ไมเกิน 2 คน 

ก็เปนการเตรียมความพรอมในเชิงศักยภาพ

ของการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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    “อาจารยพเิศษ” หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารย

ประจํา 

4.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร มุ งใหมี

ความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการสึกษา

ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 

ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการ

และวิชาชีพของสาขาวิชาน้ันๆ โดยมุงเนนการผลิต

บัณฑิตใหมีความรอบรู ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

สาม ารถ นํา ไปประ ยุกต ใช ได อย า ง เหมาะสม  มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยาง

เปนระบบ หม่ันแสวงหาความรูดวยตนเอง  และ

สามารถติดตอส่ือสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี รวมทั้งให

เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 

5. ปรัชญา และวัตถุประสงค 

    มุงใหการผลิตมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ

อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพที่ เปนสากล ใหการผลิตบัณฑิต

ระดับอุดมศึกษาอยูบนฐานความเชื่อว ากําลังคนที่ มี

คุณภาพตองเปนบุคคลที่มีจิตสํานึกของความเปนพลเมือง

ดีที่สรางสรรคประโยชนตอสังคม และมีศักยภาพในการ

พึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปญญาไทย ภายใตกรอบศีลธรรม

รมจรรยาอันดีงาม เพื่อนําพาประเทศสูการพัฒนาที่ย่ังยืน

และทัดเทียมมาตรฐานสากล 

          ทั้ ง น้ี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พื่ อ กํ า กั บ  ส ง เ ส ริ ม

กระบวนการผลิตบัณฑิตท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนใหมี

ลักษณะของความเปนมนุษยที่สมบูรณ สามารถดํารงตน

อยูในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใตกระแสโลกาภิวัตน ที่มี

การสื่อสารแบบไรพรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรูตลอด

ชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานไดตามกรอบ

มาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด สามารถสรางสรรค

ป รั บ ป รุ ง เ ก ณ ฑ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า

ระ ดับอุดมศึกษาใหมีประสิท ธิภาพและมี

คุณภาพมากขึ้น สอดคลองกับความตองการ

ของประเทศและทักษะในศตวรรษที่  21 

ตลอดจนครอบคลุมการเปล่ียนแปลงทั้งทาง

วิชาการ วิชาชีพ และรูปแบบใหมๆในการจัด

การศึกษา ดังนี้ 

     1. แบงกลุมหลักสูตรเปน 2 กลุม คือ กลุม

วิชาการ และกลุมวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แตละ

กลุมแบงเปน 2 แบบ คือ แบบปกติ(Ordinary 

Program) แ ล ะ แ บ บ ก า ว ห น า ( Honors 

Program) ทั้ งนี้แตละแบบมีระยะเวลาเรียน

และหนวยกิตเทากัน ตางกันที่การใหโอกาสแก

ผูเรียนที่มีความสามารถสูง ใหสามารถพัฒนาได

โดยเร็ว 

         2. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

แบบกาวหนา(Honors Program) เปนการจัด

การศึกษาโดยใชหลักสูตรปกติที่เปดสอนอยูแลว
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งานที่ เ กิดประโยชนตอตนเองและสังคม ทั้งในระดับ

ทองถิ่นและสากล โดยแบงหลักสตูรเปน 2 กลุม ดังนี ้

5.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบงเปน 2 แบบ 

ไดแก 

        5.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุงผลิต

บัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เนน

ความรูและทักษะดานวิชาการ สามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค 

        5.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทาง

วิชาการ ซึ่งเปนหลักสูตรปริญญาตรีสําหรับผูเ รียนที่ มี

ความสามารถพิเศษ มุง 

        เนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถระดับสูง 

โดยใชหลักสูตรปกติ ที่เปดสอนอยูแลวใหรองรับศักยภาพ

ของผูเรียนโดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาใน

ระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยูแลว และสนับสนุนให

ผูเรียนไดทําวิจัยที่ลุมลึกทางวิชาการ 

5.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ 

แบงเปน 2 แบบ ไดแก 

    5.2.1 หลักสูตรปริญยาตรีทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ 

ท่ีมุ งผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู  ทั้งภาคทฤษฎี และ

ใหรองรับศักยภาพของผูมีความสามารถพิเศษ 

โดยอาจกําหนดใหศึกษาในรายวิชาที่กาวหนา

กวาท่ีมีการเรียนการสอนในหลักสูตรน้ัน หรือ

ให ผู เ รี ยนได ศึ กษาบางรายวิ ช า ในระ ดับ

บัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยูแลว หรือสนับสนุน

ใหผูเรียนไดทําวิจัยท่ีลุมลึกทางวิชาการหรือ

ไดรับการฝกปฏิบัติข้ันสูงในหนวยงาน องคกร 

หรือสถานประกอบการ (อางอิงจากประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2549) 

         3. หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนา ใช

ช่ือปริญญาเหมือนกับหลักสูตรปกติตางกันท่ี

การจัดการเรียนการสอนที่ตองสงเสริมผูเรียนที่

มีศักยภาพทางการเรียนสูง และจัดในสถาบันท่ี

มีความพรอมดานอาจารย มีสภาพแวดลอมที่

สงเสริมการวิจัยและมีสิ่งสนับสนุนการศึกษา

อยางเพียงพอ ดังนั้นหลักสูตรปริญญาตรีแบบ

กาวหนาจึงจัดในสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน

ในระดับบัณฑิตศึกษาอยูแลวเทาน้ัน ทั้งน้ีเพราะ
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ภาคปฏิบัติ เนนความรู สมรรถนะ และทักษะดานวิชาชีพ

ตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและ

ทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชาน้ันๆ 

โดยผานการฝกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจ

ศกึษา 

         หลักสูตรแบบน้ีเทาน้ัน ท่ีจัดหลักสูตรปริญญาตรี

(ตอเน่ือง)ได เพราะมุงผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการ

อยูแลวใหมีความรูดานวิชาการมากย่ิงขึ้น รวมทั้งไดรับ

การฝกปฏิบัติข้ันสูงเพิ่มเติม 

        หลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง) ถือเปนสวนหน่ึงของ

หลักสูตรปริญญาตรี และจะตองสะทอนปรัชญาและ

เนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ันๆ โดยครบถวน 

และใหระบุคําวา “ตอเนือ่ง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 

         5.2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทาง

วิชาชีพ หรือปฏิบัติการ ซึ่งเปนหลักสูตรสําหรับผูเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ มุ ง เนินผลิตบัณฑิตที่ มีความรู 

สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิ บัติการขั้น สูง โดยใช

หลักสูตรปกติท่ีเปดสอนอยูแลวใหรองรับศักยภาพของ

ผูเรียน โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับ

บัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยูแลว และทําวิจัยที่ลุมลึก หรือ

เนนความลุมลึกทางวิชาการและการวิจัย หรือ

ไดรับการฝกปฏิบัติข้ันสูงในหนวยงาน องคกร 

หรือสถานประกอบการ 

          4. หลักสูตร(ตอเนื่อง)กําหนดเฉพาะ

กลุมหลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเนน

ทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร

สาขาวิชานั้นๆ เพื่อรองรับนักศึกษาที่มี

ความสามารถและทักษะดานการปฏิบัติใน

ระดับ ปวส. หรืออนุปริญญาท่ีประสงคจะศึกษา

ตอ 

         ทั้ ง น้ี  หากผู เ รี ยนระดับ  ปวส. และ

อนุปริญญาตองการเรียนตอระดับปริญญาตรีใน

กลุมหลักสูตรทางวิชาการหรือทางวิชาชีพ หรือ

ปฏิบัติ การ ที่ เ นนทั กษะด าน วิชา ชีพตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ สามารถทําได 

โดยใชการเทียบโอนผลการเรียน 
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ไดรับการฝกปฏิบัติข้ันสูงในหนวยงาน องคกร หรือสถาน

ประกอบการ 

         หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 

หรือทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ ตองมีการเรียนรายวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

5. ระบบการจัดการสึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ป

การศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 

สัปดาห สถาบันอุดมศึกษาที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวน

เทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 

   สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค 

หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทางดังนี้ 

   ระบบไตรภาค 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 3 ภาค

การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษา

ไมนอยกวา 12 สัปดาห 

   ระบบจตรุภาค 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 4 ภาค

การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษา

ไมนอยกวา 10 สัปดาห 

   สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ใหแสดง

6. ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ป

การศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

สถาบันอุดมศึกษาที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหกําหนด

ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียง

กันไดกับการศึกษาภาคปกติ 

         สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค 

หรือระบบจตรุภาค ใหถือแนวทางดังนี้ 

    ระบบไตรภาค 

        1. ปการศกึษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 

1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 

สัปดาห 

        โดย 1 หนวยกิต ระบบไตรภาค หรือ 4 หนวยกิต 

ระบบทวิภาค เทียบไดกับ 5 หนวยกิต ระบบไตรภาค 

 

ปรับเพิ่มการเทียบเคียงระบบการศึกษา 

เพื่อใหเกิดความชัดเจน 
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รายละเอียดเก่ียวกับระบบการศกึษานั้น รวมทั้ง

รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาค ไว

ในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

     ระบบจตุรภาค 

        1 ปการศึกษา แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกต ิ

1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 

สัปดาห 

        โดย 1 หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับ 10/15 

หนวยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 หนวยกิตระบบทวิภาค 

เทียบไดกับ 3 หนวยกิต ระบบจตุรภาค 

         สถาบันอุดมศึกษาที่ จัดการศึกษาระบบอ่ืน ให

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมท้ัง

รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาค ไว

ในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

6. การคิดหนวยกิต 

    6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรือ

อภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค 

    6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไม

นอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกต ิใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

    6.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไม

นอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกต ิใหมีคา

7. การคิดหนวยกิต 

    7.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรือ

อภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

 

    7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไม

นอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 

1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

     7.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไม

-คงเดมิ- 
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เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

    6.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด 

ตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงานหรือ

กิจกรรมน้ันๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

นอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศกึษาปกติ ใหมีคาเทากับ 

1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

     7.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรม

น้ันๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

7. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 

    7.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีตํานวนหนวย

กิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 

ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ

ไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม

เต็มเวลา 

    7.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีตํานวนหนวย

กิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 

10 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 

และไมเกิน 15 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียน

ไมเตม็เวลา 

8. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 

    8.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีตํานวนหนวย

กิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 

ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม

เกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็ม

เวลา 

    8.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีตํานวนหนวย

กิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 10 

ปการศกึษา สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม

เกิน 15 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็ม

เวลา 

-คงเดมิ- 

    7.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) ใหมี

จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180 หนวยกิต ใชเวลา

ศึกษาไมเกิน 12 ปการศกึษา สาํหรับการลงทะเบียน

   8.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) ใหมีจํานวน

หนวยกิตรวมไมนอยกวา 180 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไม

เกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
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เรียนเต็มเวลา และไมเกิน 18 ปการศึกษา สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

    7.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวน

หนวยกิตรวมไมนอยกวา 72 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไม

เกิน 4 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียเรียนเต็มเวลา 

และไมเกิน 6 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียน

ไมเตม็เวลา 

    หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวน

หนึ่งของหลักสูตรปริญญาตร ีและจะตองสะทอนปรัชญา 

และเน้ือหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ันๆ โดย

ครบถวนและใหระบุ คําวา “ตอเน่ือง” ในวงเล็บตอทาย

ชื่อหลกัสูตร 

    ทั้งน้ี ใหนับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปดภาคการศึกษา

แรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 

และไมเกิน 18 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียน

ไมเต็มเวลา 

   8.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ใหมีจํานวนหนวย

กิตรวมไมนอยกวา 72 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 4 ป

การศึกษา สาํหรับการลงทะเบียเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 

6 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

ท้ังน้ี ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่

รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 

 

8. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมี

สัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังน้ี 

    8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนา

ผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่

กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และ

9. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวน

จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดงัน้ี 

    9.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึงหมวดวิชาท่ี

เสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหมีความรอบรูอยาง

กวางขวาง เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม 

 

 

 

   1. ปรับความหมายของคํานิยามหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป และจํานวนหนวยกิต โดยอางอิง

จากโครงการศึกษาเพื่อจัดทําเกณฑมาตรฐาน
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สังคม เปนผูไฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใช

ภาษาในการติดตอม่ือสารตามความหมายไดดี มี

คุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนํา

ความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูใน

สังคมไดเปนอยางดี 

     สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะ

จําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆก็ได โดย

ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชา

สั งคมศาสตร  มนุษยศาสตร  ภาษา และกลุม วิชา

วิทยาศาสตร กับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป โดยใหมี

จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

     อน่ึง  การ จัดวิชาศึกษา ท่ัวไปสํ าหรับห ลักสูตร

ปริญญาตรี(ตอเน่ือง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชาที่ได

ศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือ

ระดับอนุปริญญา ท้ังน้ีจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่

ไดรับการยกเวนดังกลาว เทื่อนับรวมกับรายวิชาท่ีจะ

ศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง) ตองไม

นอยกวา 30 หนวยกิต 

ศิ ลป ะ วัฒนธ รร ม  และธร รม ชา ติ  ใ ส ใ จต อค วา ม

เปล่ียนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

ดําเนินชีวิตอยางมีคณุธรรม พรอมใหความชวยเหลือเพื่อน

มนุษย และเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคม

โลก 

 

     สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะ

จําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆก็ได โดย

ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชา

สั งคมศาสตร  ม นุษยศาสตร  ภาษา และกลุม วิชา

วิทยาศาสตร  กับคณิตศาสตร ในสัดสวนท่ีเหมาะสม 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป โดยใหมี

จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

     อน่ึงการจัดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับหลักสูตรปริญญา

ตรี(ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษา

มาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับ

อนุปริญญา ทั้งน้ีจํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีไดรับการ

ยกเวนดังกลาว เทื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติม

ในหลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา 30 

หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับอุดมศึกษาไทย 

โดยคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษา

ท่ัวไปแหงประเทศไทย (Thai GE Network) 
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     8.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง  วิชาแกน วิชา

เฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ที่มุงหมาย

ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานได โดยให

มีจํานวนหนวยกิตรวม ดังน้ี 

        8.2.1 หลักสูตรปริญญาตร(ี4 ป) ใหมีจํานวน

หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา 84 หนวยกิต 

 

        8.2.2 หลักสูตรปริญญาตร ี(5 ป) ใหมีจํานวน

หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ รวมไมนอยกวา 114 หนวย

กิต 

 

 

 

 

 

 

        8.2.3 หลักสูตรปริญญาตร ี(ไมนอยกวา 6 ป) ให

มีจํานวนหนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ รวมไมนอยกวา 

144 หนวยกิต 

 

     9.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง  วิชาแกน วิชาเฉพาะ

ดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ที่มุงหมายใหผูเรียน

มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานได โดยใหมีจํานวน

หนวยกิตรวม ดังน้ี 

        9.2.1 หลักสูตรปริญญาตร(ี4 ป) ทางวิชาการ ใหมี

จํานวนหนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ รวมไมนอยกวา 72 

หนวยกิต 

        9.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ทางวิชาชีพหรือ

ปฏิบัติการ ใหมีจํานวนหนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ รวมไม

นอยกวา 72 หนวยกิต โดยตองเรียนวิชาทางปฏิบัติการ

ตามท่ีมาตรฐานวิชาชีพกําหนด หากไมมีมาตรฐานวิชาชีพ

กําหนด ตองเรียนวิชาทางปฏิบัติการไมนอยกวา 36 

หนวยกิต และทางทฤษฎีไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

      หลกัสูตร(ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา

เฉพาะรวมไมนอยกวา 42 หนวยกิต ในจํานวนน้ันตองเปน

วิชาทางทฤษฎี ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

     9.2.3 หลกัสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวย

กิต หมวดวิชาเฉพาะ รวมไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

 

 

    2. ปรับลดจํานวนหนวยกิตข้ันตํ่าของหมวด

วิชาเฉพาะ เพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการจัด

การศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของโรง

การวิจัย เรื่อง การจัดทําขอเสนอมาตรฐานการ

อุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา 

     3. หลักสูตรทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการที่

เนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร

สาขาวิชาน้ันๆ เปนการจัดหลักสูตรท่ีเนนทาง

ปฏิบัติมากกวาทฤษฎี โดยมีการกําหนดใหมี

สัดสวนหนวยกิตระหวางวิชาปฏิบัติกับทฤษฎีใน

หมวดวิชาเฉพาะ ประมาณรอยละ 50 ตอ    

ร อยละ 35  ทั้ งนี้ ม าจากผลการ วิ จัยของ

โครงการ วิ จัย  เรื่ อ ง  กา ร จัด ทําข อ เ สนอ

มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และขอเสนอของ

คณะทํางานจัดทํามาตรฐานการจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี(ตอเน่ือง)ที่ผานความ

เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการดาน

มาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2557 เมื่อ



 

ตารางเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 กับ พ.ศ.2558 หนา 13 

 

เกณฑมาตรฐานฯ พ.ศ.2548 เกณฑมาตรฐานฯ พ.ศ. 2558 สาระที่เปลี่ยนแปลงและเหตุผล 

        8.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวน

หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ รวมไมนอยกวา 42 หนวย

กิต 

      สถาบันอุดมศึกษา อาจจัดหมวดวิชาเฉพาะใน

ลักษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู หรือวิชาเอกและวิชาโท 

ก็ได โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 

หนวยกิต และวิชาโท ตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 

15 หนวยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู ตอง

เพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 

หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิจ รวมไมนอยกวา 150 

หนวยกิต 

 

 

 

     8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียน

มีความรูความเขาใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดย

เปดโอกาสใหผูเรียน เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอย

กวา 6 หนวยกิต 

   สถาบันอุดมศึกษา อาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิต 

     9.2.4 หลักสูตรปริญญาตร ี(ไมนอยกวา 6 ป) ใหมี

จํานวนหนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ รวมไมนอยกวา 108 

หนวยกิต 

           สถาบันอุดมศึกษา อาจจัดหมวดวิชาเฉพาะใน

ลักษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู หรือวิชาเอกและวิชาโท ก็

ได โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 

หนวยกิต และวิชาโท ตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 

15 หนวยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู ตอง

เพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 หนวย

กิต และใหมีจํานวนหนวยกิจ รวมไมนอยกวา 150 หนวย

กิต 

        สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนา ผูเรียน

ตองเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ในหมวดวิชาเฉพาะไม

นอยกวา 12 หนวยกิต 

   9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีมุงใหผูเรียนมี

ความรูความเขาใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปด

โอกาสใหผูเรียน เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 6 

หนวยกิต 

    สถาบันอุดมศึกษา อาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิต 

วันท่ี 17 มีนาคม 2557 และคร้ังที่ 9/2557 

เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 

         เหตุผลก็เพื่อมุงเนนใหผูเรียนไดรับการ

ฝกปฏิบัติเปนสําคัญ แตขณะเดียวกันก็ตองมี

ความรูทางทฤษฎีดวย เพื่อเปนการประกัน

คณุภาพการศึกษาในระดบัปริญญา การ

กําหนดใหมีความยืดหยุน สําหรับสัดสวนหนวย

กิตดานการปฏิบัติการและดานทฤษฎีอีก

ประมาณรอยละ 15 เพื่อที่สถาบันอุดมศึกษา

สามารถจัดไดตามความเหมาะสม 

     4. การกําหนดจํานวนหนวยกิตระดับ

บัณฑิตศึกษาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบ

กาวหนา เปนไปตามผลการวิจัยของ

โครงการวิจัย เรื่อง การจัดทําขอเสนอ

มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และ

หมวด วิชา เ ลื อก เ สรี  ใ ห กั บ นักศึ กษ า ท่ีมี คว ามรู

ความสามารถ ท่ีสามารถวัดมาตรฐานได ท้ังนี้ นักศึกษา

ตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวใน

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการ

เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาใน

ระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ

หม ว ด วิ ช า เ ลื อ ก เ ส รี  ใ ห กั บ นั ก ศึ กษ า ท่ี มี ค ว าม รู

ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได ท้ังน้ี นักศึกษา

ตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่ กําหนดไวใน

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการ

เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาใน

ระบบ และแนวปฏิบั ติที่ดี เกี่ยวกับการเทียบโอนของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

 

9. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจํา

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร

นั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน

ไมนอยกวา 5 คน และในจํานวนน้ันตองเปนผูมีคุณวุฒิ

ไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือเปนผูดาํรง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยาง

นอย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะ

เปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน

ไมได 

10. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย 

     10.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ประกอบดวย 

        10.1.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันตํ่า

ป ริญ ญ า โ ท ห รื อ เ ที ย บ เ ท า ห รื อ มี ตํ า แ ห น ง ผู ช ว ย

ศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวน

หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทาง

วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดใน

การพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง 

        10.1.2 อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและ

คณุสมบัติเชนเดียวกับอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน

1. ผูสอนในระดับอุดมศึกษา นอกจากตอง

สามารถถายทอดความรูแลวยังตองสามารถ

ช้ีแนะใหผูเรียนแสวงหาความรูและกระตุนให

เกิดความคิด จึงตองเปนผูที่มีความรูในศาสตร

น้ันๆ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู

ผานกระบวนการวิจัย ดังนั้นจึงตองมีคุณวุฒิไม

ตํ่ากวาปริญญาโท หรือดํารงตาํแหนงทาง 

วิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย เพื่อแสดง

ใหเห็นถึงการมีองคความรูและประสบการณใน

การวิจัยมาแลว 
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อยางนอย 5 คน 

        กรณีที่หลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา 1 วิชาเอก 

ให จัดอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรที่ มีคุณวุฒิและ

คุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอย

กวาวิชาเอกละ 3 คน 

        กรณีที่มีความจําเปนอยางย่ิง สําหรับสาขาวิชาที่ไม

สามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตาม

จํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและ

คุณวุฒิของอาจารยผู รับ ผิดชอบหลักสูตร ท่ีมีนั้นให

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

        10.1.3 อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจําหรือ

อาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทา 

หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

          ในกรณีที่มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา และทําหนาที่อาจารยผูสอนกอนที่เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2558 จะ

ประกาศใชใหสามารถทําหนาที่อาจารยผูสอนตอไปได 

   10.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัตกิาร 

และหลักสูตรปริญญาตร(ีตอเน่ือง) ประกอบดวย 

 

2. คําวา “ผลงานทางวิชาการ” จะทําใหเกิด

ความครอบคลุม ชัดเจน และสนับสนุนใหเกิด

ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคลองกับ

ลักษณะเฉพาะของแตละศาสตร รวมทั้งปรัชญา

และอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง 

ซึ่ ง จะส งผลต อ การพัฒนาศั กยภ าพขอ ง

คณาจารย ในสถาบันอุดมศึกษาไทยตอไป 

นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับนิยามผลงานทาง

วิชาการที่กําหนดไวใน (ราง) ประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย  

พ.ศ. ......... 

       3 .  ก า ร กํ า ห น ด จํ า น ว น อ า จ า ร ย

ผู รั บ ผิดชอบห ลักสู ตร เพิ่ ม เ ติม  ในกรณี ท่ี

หลักสูตรจัดใหมี วิชาเอกมากกวา 1 วิชาเอก 

เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ครั้งท่ี 11/2556 วันที่ 4 ธันวาคม 

2556 เห็นชอบแนวปฏิบัติ ในการพิจารณา
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     10.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่า

ปริญญาโท หรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวน

หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑที่กําหนดใน

การพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ ที่

เปนทักษะดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐาน

วิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไป

ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

   กรณรีวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอื่นที่ไมใช

สถาบันอุดมศกึษา หากจําเปนบุคลากรที่มาจากหนวยงาน

น้ัน อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทาง

วิชาการ แตตองมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

และมีประสบการณการทํางานในหนวยงานแหงน้ันมาแลว

ไมนอยกวา 6 ป 

     10.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและ

คณุสมบัติเชนเดียวกับอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน

อยางนอย 5 คน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุม

วิชาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดใหตองมี

อาจารยประจําหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 3 

คน ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชาที่เปดสอน

และสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังน้ี

ตามข อ เสนอของคณะอนุกรรมการด าน

มาตรฐานการอุดมศึกษา 

        4. การที่สถาบันอุดมศึกษาจะเปดสอน

รายวิชาใด ควรมีความพรอมดานอาจารย

ประจําในระดับหน่ึง เพื่อทําหนาที่เปนเจาของ

รายวิชา และสามารถสอนรายวิชานั้นไดอยาง

นอยรอยละ 50 ของชั่วโมงสอน จึงกําหนดให

บุคคลภายนอกมีชั่วโมงสอนไดไมเกินรอยละ 

50 ของรายวิชาที่สอน 

        5. การกําหนดระยะเวลา ประสบการณ 

ในการทํางานของบุคคลท่ีมาจากหนวยงานอื่น 

เพื่อทําหนาที่อาจารยประจําหลักสูตร หรือ

อาจารยผูสอน หรืออาจารยพิเศษ เพื่อให

สอดคลองกับหลักเกณฑการพิจารณากําหนด
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        ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือ

ปฏิบัติการที่เนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร

สาขาวิชาน้ัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอย 2 

ใน 5 คน ตองมีประสบการณในดานปฏิบัติการ โดยอาจ

เปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา หรือเปน

บุคลากรของหนวยงานท่ีไมใชสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมี

ขอตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นรวมกัน แต

ท้ังน้ีตองไมเกิน 2 คน 

        กรณรีวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอื่นที่ไมใช

สถาบันอุดมศกึษา หากจําเปนบุคลากรที่มาจากหนวยงาน

น้ัน อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทาง

วิชาการ แตตองมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

และมีประสบการณการทํางานในหนวยงานแหงน้ันมาแลว

ไมนอยกวา 6 ป 

        กรณีที่หลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา 1 วิชาเอก 

ให จัดอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรที่ มีคุณวุฒิและ

คุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอย

กวาวิชาเอกละ 3 คน และหากเปนปริญญาตรีทางวิชาชีพ

หรือปฏิบัติการท่ีเนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทนนิคใน

ศา สตร ส าข า วิ ช านั้ น  ต อ ง มี สั ด ส วน อ า จา ร ย ที่ มี

ตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยใน

สถาบันอุดมศึกษา ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (พ.พ.อ.) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อ

วันที่ 22 เมษายน 258 ซึ่งเห็นชอบในหลักการ 

ใหมีการปรับปรุงหลักเกณฑ ดังน้ี 

       ตําแหน งผู ช วยศาสตราจารย  ระ ดับ

ปริญญาตรี จากเดิมกําหนดไมนอยกวา 9 ป 

เปน 6 ป ปริญญาโท จากเดิมกําหนดไมนอย

กวา 5 ป เปน 4 ป และปริญญาเอก จากเดิม

กําหนดไมนอยกวา 2 ป เปนพนระยะเวลา

ทดลองงานท่ีกําหนดโดยสถาบันน้ันๆ 
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ประสบการณในดานปฏิบัติการ 1 ใน 3 

        กรณีที่มีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม

สามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตาม

จํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและ

คุณวุฒิของอาจารย ผู รับผิดชอบหลักสูตรที่ มีนั้น ให

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

         10.2.3 อาจารยผูสอนอาจเปนอาจารยประจําหรือ

อาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทา 

หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

        ในกรณีที่มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี

หรือเทียบเทา และทําหนาที่อจารยผูสอนกอนที่เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2558 จะ

ประกาศใช ใหสามารถทําหนาที่อาจารยผูสอนตอไปได 

        สําหรับกรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอ่ืนท่ี

ไมใชสถาบันอุดมศึกษา หากจําเปนบุคลากรท่ีมาจาก

หนวยงานนั้น อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและ

ผลงานทางวิชาการ แตตองมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา และมีประสบการณการทํางานในหนวยงานแหง

น้ันมาแลวไมนอยกวา 6 ป 
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        ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวน

คณุวุฒิปริญญาโท แตทั้งนี้ตองมีวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา และมีประสบการณการทํางานเก่ียวกับวิชาท่ี

สอนมาแลวไมนอยกวา 6 ป ทั้งนี้อาจารยพิเศษตองมี

ชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

        สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชพีหรือ

ปฏิบัติการที่เนนทักษะดานวิชาชีพตามขอกําหนดของ

มาตรฐานวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติเปนไป

ตามมารฐานวิชาชีพน้ันๆ 

10. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

   10.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป 5 ป และไมนอยกวา 

6 ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเทา 

   10.2 หลักสูตรปริญญาตรี(ตอเน่ือง) จะตองเปน

ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

หรือเทียบเทาหรือระดับอนุปริญญา(3 ป) หรือเทียบเทา

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย

หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548 

11. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

    11.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป 5 ป และไมนอยกวา 

6 ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเทา 

   11.2 หลักสูตรปริญญาตรี(ตอเน่ือง) จะตองเปนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูงหรือ

เทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา(3 ป) หรือเทียบเทาใน

สาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเขาศึกษา 

   11.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทั้งทางวิชาการ

และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษา

1. การกําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาหลักสูตร

ปริญญาตรี(ตอเน่ือง) สอดคลองกับผล

การศึกษาของคระทํางานจัดทํามาตรฐานการ

จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี(ตอเน่ือง) ซึ่ง

ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2557 

 

2. เพิ่มการกําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนา ซ่ึงเปนไป
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา โดยมีคะแนน

เฉล่ียสะสม ไมนอยกวา 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

หรือเทียบเทา และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี

แบบกาวหนา ไมนอยกวา 3.50 ทุกภาคการศึกษา อน่ึง 

ในระหวางการศึกษาในหลักสูตรแบบกาวหนา หากภาค

การศึกษาใดภาคการศึกษาหน่ึงมีผลการเรียนตํ่ากวา 3.50 

จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา จะถือวาผูเรียน

ขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบกาวหนา  

ตามผลการวิจัยของโรงการวิจัย เรื่อง กสร

จัดทําขอเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษา และ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

11. การลงทะเบียนเรียน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอย

กวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ในแตละภาค

การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 

และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ในแตละ

ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็ม

เวลา และจะสําเร็จการศึกษา ไดดังน้ี 

     11.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สําเร็จการศึกษาได

ไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกต ิ 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเตม็เวลา 

     11.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) สําเร็จการศึกษาได

ไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียน

12.การลงทะเบียนเรียน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 

9 หนวยกิต และไม เกิน 22 หนวยกิต ในแตละภาค

การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ

ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ในแตละภาค

การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

และจะสําเร็จการศึกษา ไดดังน้ี 

     12.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สําเร็จการศึกษาได

ไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียน

เต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

     12.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) สําเร็จการศึกษาได

ไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียน

-คงเดิม- 
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เรียนเต็มเวลา และไมกอน 17 ภาคการศึกษาปกต ิ 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเตม็เวลา 

     11.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) สําเร็จ

การศึกษาไดไมกอน 10 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 20 ภาค

การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

     11.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จ

การศึกษาไดไมกอน 4 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 8 ภาคการศึกษา

ปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

     สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ให

ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 8 หนวยกิต 

     หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปน 

การลงทะเบียนที่มี จํานวนหนวยกิตแตกตางไปจาก

เ ก ณ ฑ ข า ง ต น  ก็ อ า จ ทํ า ไ ด  แ ต ทั้ ง นี้ ต อ ง ไ ม

กระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

ทั้งน้ีตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไว

ในหลักสูตร 

เต็มเวลา และไมกอน 17 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

     12.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) สําเร็จ

การศึกษาไดไมกอน 10 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 20 ภาคการศึกษา

ปกต ิ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

     12.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) สําเร็จการ  

ศึกษาไดไมกอน 4 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลง 

ทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

     สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ให

ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 8 หนวยกิต 

      หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปน 

การลงทะเบียนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑ

ขางตน ก็อาจทําได แตท้ังนี้ตองไมกระทบ กระเทือนตอ

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ีตองเรียนใหครบ

ตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสตูร 

12.  เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ให

สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการวัดผล เกณฑข้ันตํ่า

13 . เกณฑการ วัดผลและการ สํา เร็จการศึ กษา  ให

สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการวัดผล เกณฑข้ันตํ่า

-คงเดิม- 
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ของแตละรายวิชา และเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร โดยตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่

กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไม

ต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา

จึงถือวาเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 

     สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผลและการ

สําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากน้ี จะตองกําหนดใหมีคา

เทียบเคยีงกันได 

ของแตละรายวิชา และเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร โดยตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนด

ไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 

2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทาจึงถือวา

เรียนจบหลักสูตรปริญญาตร ี

     สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผลและการสําเร็จ

การศึกษา ท่ีแตกต างจากนี้  จะตอง กําหนดใหมีค า

เทียบเคยีงกันได 

13. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตรา 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษร

ยอ สําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามที่

กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยัง

มิได กําหนดชื่อไว ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่

สถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา 

ใหใชช่ือปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

14.ช่ือปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตรา 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษร

ยอ สําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนด

ในพระราชกฤษฎีกาน้ัน ในกรณี ท่ีปริญญาใดยังมิได

กํ า ห น ด ช่ื อ ไ ว ใ น พ ร ะ ร า ช ก ฤษ ฎี ก า  ห รื อ ก รณี ที่

สถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวย

ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ใหใช

ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา ตามที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

-คงเดิม- 

14.การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตร

กําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน 

ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 

15.การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลกัสูตร

กําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมี

องคประกอบในการประกันคุณภาพอยางนอย 6 ดาน คือ 

ปรับสาระเพื่อใหสอดคลองกับระบบการประกัน

คณุภาพระดับหลักสูตรในปจจุบัน (คูมือประกัน

คณุภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557) 
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   14.1 การบริหารหลักสูตร 

   14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

   14.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

   14.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/

หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

   (1) การกํากับมาตรฐาน 

   (2) บัณฑิต 

   (3) นักศึกษา 

   (4) อาจารย 

   (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

   (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

15.การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนา

หลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดาน

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยาง

นอยทุกๆ 5 ป และมีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเนื่องทุก 5 ป 

16.การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให

ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดําเนินการ

ของหลักสูตรทุกปการศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆอยางนอยตามกรอบระยะเวลา

ของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป 

เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ

จากที่ประชุมรับฟงขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ 

เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2557 

16. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได 

หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากท่ีกําหนดไว

ในประกาศน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาที่ จะพิจารณา และใหถือคํา วินิจฉัยของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

17. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได 

หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไวใน

ประกาศน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ท่ีจะพิจารณา และให ถือคํ า วิ นิจฉัยของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

-คงเดิม- 

 


