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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

และแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ



การมีผลบังคับใช้

๒

 ตั้งแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
 หลักสูตรท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย อนุโลมให้ใช้เกณฑ์ 2548 โดยมีระยะเวลาใน
การพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 180 วัน นับจาก
เกณฑ์ 2558 มีผลบังคับใช้ (14 พ.ย. 58 – 11 พ.ค. 59)



1. ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหลักสูตรและเอ้ือให้เกิดความ

ร่วมมือกับองค์กรภายนอก
3. น าแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ผ่านมาทั้งประกาศ หนังสือเวียน ฯลฯ 

ที่เกี่ยวข้องมาบรรจุไว้ในเกณฑ์ฯ ใหม่ ให้มีความกระชับและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น

๓

วัตถุประสงค์ในการปรับปรุง



สาระส าคัญของการเปล่ียนแปลง

 นิยามของอาจารย์ที่ท าหน้าที่ต่างๆ ในหลักสูตร
 การแบ่งกลุ่มหลักสูตร (ป.ตร)ี
 รายละเอียดต่างๆ เช่น 

โครงสร้างหลักสูตร (ป.ตร)ี 
การเข้าศึกษา (ป.ตรีต่อเนื่อง ป.ตรีก้าวหน้า ป.บัณฑิต

ชั้นสูง)  
คุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์ทุกระดับ 
เกณฑ์ส าเร็จการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) 

๔



อาจารย์ประจ า : อาจารย์/ผศ./รศ./ศ. ที่ท าหน้าที่ตาม
พันธกิจอุดมศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร : อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน และท าหน้าที่
สอนและค้นคว้า วิจัย ในสาขาดังกล่าว (ไม่จ ากัดจ านวน ซ้ าได้)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ี
มีภาระหน้าทีใ่นการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน (ก าหนดจ านวน ซ้ าไม่ได้)

อาจารย์พิเศษ : ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ า

๕

นิยามอาจารย์



๕

นิยามอาจารย์



๕

การแบ่งกลุ่มหลักสูตร

หลักสูตร
ปริญญาตรี

วิชาการ

วิชาการ
แบบ

ก้าวหน้า

วิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ

วิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ

แบบ
ก้าวหน้า

แบบก้าวหน้า : ใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบาง
รายวิชาในระดับบัณฑิตศกึษาที่เปิดสอนอยู่แล้วไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต และ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขัน้สูงใน
หน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการ



 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา 
(3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา

 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพ
หรือปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตร
ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา อนึ่ง 
ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษา
ใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ ากว่า 3.50 จากระบบ 4
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติใน
การศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า

๕

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา



 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ เน้น
ความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิง
เทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ หรือสหกิจศึกษา

 หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ 
เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้
ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม

๕

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 



๕

โครงสร้างหลักสูตร

เกณฑ์
2548

เกณฑ์ 2558

วิชาการ วิชาชีพ/
ปฏิบัติการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 30

หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า
- ป.ตรี 4 ปี
- ป.ตรี 5 ปี
- ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 6 ปี

84
114
144

72
90
108

72* 

หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 6 6

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
- ป.ตรี 4 ปี
- ป.ตรี 5 ปี
- ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 6 ปี

120
150
180

120
150
180

120
150
180

* ต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามท่ีมาตรฐานวิชาชีพก าหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพก าหนดต้อง
เรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต



ประเด็น
ปริญญาตรี

หมายเหตุวิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบัติการและ
หลักสูตรปริญญาตรี

(ต่อเนื่อง)

1. มาตรฐาน
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจ าที่
รับเข้าใหม่

ให้สถาบันก าหนดวิธีการและเกณฑ์การ
คัดเลือกให้ได้มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษเองในช่วง 2 ปีแรกนับแต่บังคับ
ใช้ (ภายใน 13 พฤศจิกายน 2560)

เน้นการทดสอบด้านการ
อ่าน  เขียน พูด ระดับใช้
งานได้ 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
(ประเด็นอาจารย์)



ประเด็น ปริญญาตรี หมายเหตุ
วิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบัติการและ

หลักสูตรปริญญาตรี 

(ต่อเนื่อง)

2. อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน

• จ านวน ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด

• วุฒิการศึกษา
ป.โทหรือเทียบเท่า 
หรือ ผศ.

ป.โทหรือเทียบเท่า 
หรือ ผศ.

เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต 
กลุ่มวิชาชีพ/ปฏิบัตกิาร 
อนุโลมให้บุคลากรของ
สถาบันร่วมผลิตที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี แต่ต้องมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี

• ผลงานทาง
วิชาการ
ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง

1 รายการ 1 รายการ

เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต 
กลุ่มวิชาชีพ/ปฏิบัติการ ใช้
ประสบการณ์ได้ ส าหรับ
บุคลากรของสถาบันร่วม
ผลิต



• อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง

ผลงานวิชาการ

ผล
งา
นว

ิชา
กา
ร บทความทางวิชาการ

ต ารา

หนังสือ

งานวิจัย ผล
งา
นว

ิชา
กา
ร

ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น

งานแปล

ผลงานทางวิชาการรบัใช้สังคม



ประเด็น
ปริญญาตรี

หมายเหตุ
วิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบัติการและ

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

3. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร มภีาระหน้าที่ในการ
บริหาร/พัฒนาหลักสูตร และควบคุมคณุภาพ
การจัดการเรียนการสอน

• จ านวน 5 คน 5 คน  

เฉพาะหลักสูตรปฎิบัติการ 
- อย่างน้อย 2 ใน 5 คน 
ต้องมีประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ
- เป็นบุคลากรของหน่วยงาน
ร่วมผลิตได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 
2 คน

ค าว่า “ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ” หมายถึง การท างานร่วมกับสถานประกอบการโดยมี
หลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ หรือมีผลงานทาง
วิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว



ประเด็น
ปริญญาตรี

หมายเหตุวิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบัติการและ
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

3. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีภาระหน้าที่ใน
การบริหาร/พัฒนาหลักสูตร และควบคุม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

• วุฒกิารศึกษา ป.โทหรือ
เทียบเท่า 
หรือ ผศ.

ป.โทหรือเทียบเท่า หรือ 
ผศ.

เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต กลุ่ม
วิชาชีพ/ปฏิบัติ อนุโลมให้
บุคลากรของสถาบันร่วมผลิตที่
มีวุฒิปริญญาตรี แต่ต้องมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี

• ผลงานทาง
วิชาการ
ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง

1 รายการ 1 รายการ เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต กลุ่ม
วิชาชีพ/ปฏิบัติ  ใช้
ประสบการณ์ได้ส าหรับ
บุคลากรของสถาบันร่วมผลิต



ประเด็น
ปริญญาตรี

หมายเหตุวิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบัติการและหลักสูตร
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

4. อาจารย์ผู้สอน อาจารยป์ระจ าหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน

• วุฒิการศึกษา ป.โทหรือ
เทียบเท่า 
หรือ ผศ.

ป.โทหรือเทียบเท่า หรือ ผศ. - เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต กลุ่ม
วิชาชีพ/ปฏิบัติ อนุโลมให้
บุคลากรของสถาบันร่วมผลิตท่ีมี
วุฒิปริญญาตรี แต่ต้องมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี

- ส าหรับอาจารย์ปัจจุบันท่ีมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อนุโลมให้ท าหน้าท่ีอาจารย์
ผู้สอนในสถาบันเดิมต่อไปได้

• อาจารย์ผู้สอนที่
เป็นอาจารย์
พิเศษ

มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
นั้น

- อนุโลมวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าและประสบการณ์ไม่
น้อยกว่า 6 ปี



การเสนอหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

พ.ศ.2558

สิ่งที่แตกต่างจากเดิม ???



๕

ส่ิงที่เปล่ียนแปลง

เกณฑ์ 2548 เกณฑ์ 2558
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 5
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
(คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์)
คุณวุฒิท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

หมายถึง คุณวุฒิท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐาน

สาขาวิชาท่ีประกาศไปแล้ว หากสาขาวิชาใดยัง

ไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศ

มาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้ก าหนดเรื่องนี้ไว้ ให้

อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตาราง

ของ ISCED

5

- ไม่จ ากัดขึ้นกับ
คุณสมบัติ
- ระบุผลงาน
วิชาการ 1 ชิ้น
ภายใน 5 ปี

อาจารย์พิเศษ ไม่ก าหนด
สัดส่วนการ

สอน

สอนได้ไม่เกิน
50%ของ
รายวิชา



๕

โครงสร้างหลักสูตร

เกณฑ์

2548

มช. เกณฑ์ 2558

วิชาการ วิชาชีพ/

ปฏิบัติการ

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 30 30 30

หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า

- ป.ตรี 4 ปี

- ป.ตรี 5 ปี

- ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 6 ปี

84

114

144

84

114

144

72

90

108

72* 

หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 6 6 6

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

- ป.ตรี 4 ปี

- ป.ตรี 5 ปี

- ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 6 ปี

120

150

180

130

150

180

120

150

180

120

150

180

* ต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามท่ีมาตรฐานวิชาชีพก าหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพก าหนดต้อง
เรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต



 รหัสหลักสูตร
 ลักษณะของหลักสูตร (วิชาการ วิชาชีพ ปฏิบัติการ)
 ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ระบุจ านวนผลงานวิชาการใน

รอบ 5 ปี)
 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (อย่างน้อย 2 คน)
 ตารางอาจารย์ประจ า/อาจารย์พิเศษ

๕

แบบฟอร์ม มคอ. 2



Thank you


