
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

และแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ 

18 ธันวาคม 2558 
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การมีผลบังคับใช้ 
2 

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป 

หลักสูตรที่อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย อนุโลมให้ใช้เกณฑ์ 2548  โดยมีระยะเวลา 
ในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลยั ไม่เกิน 180 วัน นับจาก
เกณฑ์ 2558  มีผลบังคับใช้ (14 พ.ย.58 – 11 พ.ค.59) 

 

 



วัตถุประสงค์ในการปรับปรุง 

1. ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2. เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหลักสูตรและเอื้อให้เกิดความ 

       ร่วมมือกับองค์กรภายนอก 

3. น าแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ผ่านมาทั้งประกาศ หนังสือเวียน ฯลฯ 

       ที่เกี่ยวข้องมาบรรจุไว้ในเกณฑ์ฯ ใหม่ ให้มีความกระชับ 
       และชัดเจนยิ่งขึ้น 
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สาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 

  นิยามของอาจารย์ที่ท าหน้าที่ต่างๆ ในหลักสูตร 
  การแบ่งกลุ่มหลักสูตร(ป.ตรี) 
  รายละเอียดต่างๆ เช่น  
  โครงสร้างหลักสูตร(ป.ตรี)  
  การเข้าศึกษา(ป.ตรีต่อเนื่อง ป.ตรีก้าวหน้า ป.บัณฑิตชั้นสูง)   
  คุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์ทุกระดับ  

   เกณฑส์ าเร็จการศึกษา(บัณฑิตศึกษา)      
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นิยามอาจารย์ 

อาจารย์ประจ า  :  อาจารย/์ผศ./รศ./ศ. ที่ท าหน้าท่ีตามพันธกิจอุดมศึกษา  
                      โดยปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร :  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ             
                                สาขาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน และท าหน้าที่สอน 
                              และค้นคว้า วิจัย ในสาขาดังกล่าว(ไม่จ้ากัดจ้านวน ซ้้าได้)  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ใน 
          การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ 
          การเรียนการสอน (ก้าหนดจ้านวน ซ้้าไม่ได้) 

อาจารย์พิเศษ : ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า  
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  
(ประเด็นอาจารย์) 

 

ประเด็น 
ปริญญาตรี  

หมายเหตุ วิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบัติการและ
หลักสูตรปริญญาตร(ีต่อเนื่อง) 

1. มาตรฐาน

ความสามารถ

ภาษาอังกฤษอาจารย์

ประจ าที่รับเข้าใหม่ 

ให้สถาบันก าหนดวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก
ให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษเอง
ในช่วง 2 ปีแรกนับแต่บังคับใช้ 

เน้นการทดสอบด้านการอ่าน  

เขียน พูด ระดับใช้งานได้  
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ประเด็น 

ปริญญาตรี  
หมายเหตุ วิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบัติการและ

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

2. อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน 

• จ านวน ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 

• วุฒิการศึกษา  ป.โทหรือเทียบเท่า 

หรือ ผศ. 

ป.โทหรือเทียบเท่า  

หรือ ผศ. 

เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต กลุ่ม
วิชาชีพ/ปฏิบัติการ อนุโลมให้
บุคลากรของสถาบันร่วมผลิตที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี แต่ต้องมีประสบการณ์ไม่
น้อยกว่า 6 ปี 

• ผลงานทางวิชาการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1 รายการ 1 รายการ เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต กลุ่ม
วิชาชีพ/ปฏิบัติการ ใช้ประสบการณ์
ได้ ส าหรับบุคลากรของสถาบันร่วม
ผลิต 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  

(ประเด็นอาจารย์) 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  

(ประเด็นอาจารย์) 
 

ประเด็น 
ปริญญาตรี  

หมายเหตุ วิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบัติการและ
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

3. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร มภีาระหน้าท่ีในการ
บริหาร/พัฒนาหลักสูตร และควบคุมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

• จ านวน 5 คน 5 คน   
  

เฉพาะหลักสูตรปฎิบัติการ  
- อย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 
- เป็นบุคลากรของหน่วยงานร่วมผลิตได้  
แตท่ั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  

(ประเด็นอาจารย์) 
 

ประเด็น 
ปริญญาตรี  

หมายเหตุ วิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบัติการและ
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

3. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร มภีาระหน้าท่ีในการ
บริหาร/พัฒนาหลักสูตร และควบคุมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

• วุฒกิารศึกษา ป.โทหรือ
เทียบเท่า หรือ 
ผศ. 

ป.โทหรือเทียบเท่า หรือ ผศ. 
  

เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต กลุ่มวิชาชีพ/
ปฏิบัติ อนุโลมให้บุคลากรของสถาบันร่วม
ผลิตที่มีวุฒิปริญญาตรี แต่ต้องมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

• ผลงานทางวิชาการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1 รายการ 1 รายการ  เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต กลุ่มวิชาชีพ/
ปฏิบัติ   ใช้ประสบการณ์ได้ส าหรับบุคลากร
ของสถาบันร่วมผลิต 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  

(ประเด็นอาจารย์) 
 

ประเด็น 
ปริญญาตรี  

หมายเหตุ วิชาการ วิชาชีพหรือปฏิบัติการและหลักสูตร
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

4. อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหรอือาจารยพ์ิเศษที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธก์ันหรอืในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 

• วุฒิการศึกษา 
  

ป.โทหรือ
เทียบเท่า  
หรือ ผศ. 
  

ป.โทหรือเทียบเท่า หรือ ผศ. 
  

- เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต กลุ่มวิชาชีพ/
ปฏิบัติ อนุโลมให้บุคลากรของสถาบนั
ร่วมผลิตที่มีวุฒิปริญญาตรี แต่ต้องมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

- ส าหรับอาจารย์ปัจจุบันที่มคีุณสมบัตไิม่
เป็นไปตามเกณฑ์ อนุโลมให้ท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนในสถาบันเดิมต่อไปได ้

• อาจารย์ผู้สอนที่
เป็นอาจารย์พิเศษ 

มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

- อนุโลมวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
และประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 


