แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558
โดยสานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โรงแรมปรินซ์ พาเลซ

วันที่ 18 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์ ในการปรับปรุ ง
1. ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการหลักสูตรและเอือ้ ให้ เกิดความร่ วมมือกับ
องค์ กรภายนอก
3. นาแนวปฎิบัตติ ่ างๆ ที่ผ่านมา หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้ อง มาบรรจุไว้ ใน
เกณฑ์ ใหม่ ให้ มีความกระชับและชัดเจนยิ่งขึน้

เจตนารมณ์
ระดับปริญญาตรี
รองรั บการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะแตกต่ างตาม
จุดเน้ นของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่ างๆ ตอบสนองการผลิต
บัณฑิตตาม TQF ตลาดแรงงาน ความก้ าวหน้ าของศาสตร์ และ
เทคโนโลยี บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ระดับบัณฑิตศึกษา
รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรตาม TQF และตามจุดเน้ น
ของแต่ ละสาขาวิชา

สาระในการปรั บปรุ งฯ ที่แตกต่ างจากเกณฑ์ ฯ พ.ศ.2548
 เพิ่มเติมนิยาม:

อาจารย์ ประจา
อาจารย์ ประจาหลักสูตร
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ พเิ ศษ
 คุณสมบัตข
ิ องอาจารย์ ท่ ที าหน้ าที่ต่างๆ ในหลักสูตร โดยเฉพาะ
ระดับบัณฑิตศึกษา
 การแบ่ งกลุ่มหลักสูตร

นิยามอาจารย์
 อาจารย์ ประจา:

อาจารย์ /ผศ./รศ./ศ. ที่ทาหน้ าที่ตามพันธกิจอุดมศึกษาโดย
ปฎิบัตหิ น้ าที่เต็มเวลา

 อาจารย์ ประจาหลักสูตร:

อาจารย์ ประจาที่มีคุณวุฒติ รงหรือสัมพันธ์ กับสาขา
ของหลักสูตรที่เปิ ดสอน และทาหน้ าที่สอนและค้ นคว้ า วิจยั ในสาขาดังกล่ าว
(ไม่ จำกัดจำนวน ซำ้ ได้ )

 อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร:

อาจารย์ ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้ าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (กำหนดจำนวน ซำ้ ไม่ ได้ )

 อาจารย์ พเิ ศษ:

อาจารย์ ท่ ไี ม่ ใช่ อาจารย์ ประจา

ตารางเปรี ยบเทียบเกณฑ์ มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 (ด้ านอาจารย์ )
อาจารย์
1.อาจารย์ ประจาหลักสูตร

หลักสูตรวิชาการ

หลักสูตรวิชาชีพหรื อปฎิบัตกิ าร
และป.ตรี (ต่ อเนื่อง)

อ.ประจำที่มีคณ
ุ วุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สำขำวิชำที่เปิ ดสอน

จำนวน

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

วุฒิกำรศึกษำ

ป.โทหรื อเทียบเท่ำ หรื อ ผศ.

ป.โทหรื อเทียบเท่ำ หรื อ ผศ.

ผลงำนทำงวิชำกำรในรอบ 5 ปี ย้ อนหลัง

1 รำยกำร

1 รำยกำร

2.อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร

หมายเหตุ

อนุโลมวุฒิปริญญำตรี หรื อเทียบเท่ำและประสบกำรณ์ไม่น้อย
กว่ำ 6 ปี เฉพำะหลักสูตรร่วมผลิต

อ.ประจำที่มีคณ
ุ วุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สำขำวิชำที่เปิ ดสอน
ที่มีภำระหน้ ำที่ในกำรบริ หำรและพัฒนำหลักสูตรและกำรเรี ยนกำรสอน

จำนวน

5 คน

5 คน

เฉพำะหลักสูตรปฎิบตั ิกำร:
-อย่ำงน้ อย 2 ใน 5 คน ต้ องมีประสบกำรณืในด้ ำนปฎิบตั ิกำร
-เป็ นบุคลำกรของหน่วยงำนอื่นได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกิน 2 คน

วุฒิกำรศึกษำ

ป.โทหรื อเทียบเท่ำ หรื อ ผศ.

ป.โทหรื อเทียบเท่ำ หรื อ ผศ.

อนุโลมวุฒิปริญญำตรี หรื อเทียบเท่ำและประสบกำรณ์ไม่น้อย
กว่ำ 6 ปี เฉพำะหลักสูตรร่วมผลิต

ผลงำนทำงวิชำกำรในรอบ 5 ปี ย้ อนหลัง

1 รำยกำร

1 รำยกำร

ตารางเปรี ยบเทียบเกณฑ์ มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 (ด้ านอาจารย์ ) (ต่ อ)
อาจารย์
3.อาจารย์ ผ้ ูสอน

หลักสูตรวิชาการ

หลักสูตรวิชาชีพหรื อปฎิบัตกิ าร
และป.ตรี (ต่ อเนื่อง)

หมายเหตุ

อ.ประจำหรื ออ.พิเศษ ที่มีคณ
ุ วุฒิหรื อตำแหน่งทำงวิชำกำรในสำขำวิชำนัน้
หรื อสำขำวิชำที่สมั พันธ์ กนั หรื อสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน

วุฒิกำรศึกษำ

ป.โทหรื อเทียบเท่ำ หรื อ ผศ. ป.โทหรื อเทียบเท่ำ หรื อ ผศ.

- อนุโลมวุฒิปริญญำตรี หรื อเทียบเท่ำและประสบกำรณ์ไม่
น้ อยกว่ำ 6 ปี เฉพำะหลักสูตรร่วมผลิต
- สำหรับอำจำรย์ปัจจุบนั ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตำม
เกณฑ์ อนุโลมให้ ทำหน้ ำที่อำจำรย์ผ้ สู อนในสถำบันเดิม
ต่อไปได้

อำจำรย์ผ้ สู อนที่เป็ นอำจำรย์พเิ ศษ

มีชวั่ โมงสอนไม่เกินร้ อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอ.ประจำเป็ น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนัน้

อนุโลมวุฒิปริญญำตรี หรื อเทียบเท่ำและประสบกำรณ์ไม่น้อย
กว่ำ 6 ปี

แบ่ งกลุ่มหลักสูตร: ระดับปริญญาตรี
ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรวิชาการ

จุดเน้ น
เน้ นความรู้ และทักษะด้ านวิชาการ

หลักสูตรวิชาชีพ/ปฎิบตั กิ าร

เน้ นทักษะด้ านวิชาชีพ

กลุ่มย่ อย
1. แบบปกติ
2. แบบก้ าวหน้ า
1. แบบปกติ
2. แบบก้ าวหน้ า

เน้ นทักษะด้ านการปฎิบัตเิ ชิงเทคนิคใน 1. แบบปกติ
ศาสตร์ สาขานัน้ ๆ
2. แบบก้ าวหน้ า
การกาหนดประเภทหลักสูตร (จากการตอบคาถามในการประชุม)
- ให้ เจ้ าของหลักสูตรเป็ นผู้กาหนดเอง
- หากมีสภาวิชาชีพรองรับถือเป็ นหลักสูตรวิชาชีพ
- หลักสูตรปฎิบตั กิ าร เน้ นการปฎิบตั เิ ชิงเทคนิคมากกว่ าร้ อยละ 50 ผลิตนักปฎิบัติ ทักษะเชิงเทคนิค ต้ องมีการ
ร่ วมกับสถานประกอบการภายนอก มีสหกิจศึกษา เช่ น หลักสูตรการบริหารการครั ว

สร้ างความร่ วมมือภาคการผลิตและสถานประกอบการ
 จัดการศึกษาให้ สอดคล้ องกับตลาดแรงงานทัง้ ในเชิงปริ มาณและคุณภาพ โดย

กระบวนการสร้ างประสบการณ์ ระหว่ างเรียนอย่ างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้ าง
รายได้ ระหว่ างเรียน และสนับสนุนให้ ผ้ ูสาเร็จการศึกษามีงานทาได้ ทนั ที
 ส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่ างแหล่ งงานกับสถานศึกษาให้ มากขึน
้ หลากหลายรูปแบบ

และใกล้ ชิดกันมากขึน้ โดยร่ วมมือกันตัง้ แต่ ขัน้ ตอนการจัดทาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน
 เปิ ดโอกาสให้ คนในภาคการผลิตมาสอนหนังสือในมหาวิทยาลัย
 ส่ งเสริ มหลักสูตรสหกิจศึกษานานาชาติ

กาหนดมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษ
 อาจารย์ประจาที่สถาบันรับเข้ าใหม่ตงแต่
ั ้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ ปี

พ.ศ.
2558 ประกาศใช้ ต้ องมีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศคระกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
ประเด็นนี ้ ทาง สกอ. ได้ แจ้ งว่ าใน 2 ปี แรก ให้ ทางสถาบันเป็ น
ผู้กาหนดเกณฑ์ เอง เมื่อใช้ เกณฑ์ ใดให้ แจ้ งต่ อ สกอ. รั บทราบด้ วย

ประเด็นถาม-ตอบ
Q: กรณีท่ หี ลักสูตรยังไม่ ถงึ รอบปรั บปรุ ง จะต้ องใช้ เกณฑ์ ใดในการบริหารจัดการหลักสูตร
A: ให้ อนุโลมใช้ เกณฑ์ 2548 ไปจนกว่ าจะถึงรอบการปรั บปรุ ง
หลักสูตรที่อยู่ระหว่ างดาเนินการขออนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัยอนุโลมให้ ใช้ เกณฑ์ 2548 โดยมี
ระยะเวลาในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ไม่ เกิน 180 วัน นับจากเกณฑ์ 2558 มีผลบังคับใช้
(14 พย58 – 11 พค 59)
 Q: กรณีท่ ม
ี ีช่ ืออาจารย์ ประจาหลักสูตรซา้ ระหว่ างหลักสูตรที่ใช้ เกณฑ์ 48 เดิม กับหลักสูตรที่ใช้ เกณฑ์
ใหม่ 58 ทาได้ หรื อไม่
A: สกอ. อนุโลมให้ ซา้ ได้ เนื่องจากเป็ นช่ วงระหว่ างปรั บเปลี่ยนเกณฑ์
 Q: อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซา้ กับหลักสูตรที่เป็ นพหุวท
ิ ยาการได้ หรื อไม่
A: ได้ ถ้ าเป็ นระดับเดียวกัน เช่ น ระดับป.ตรี กับพหุ ที่เป็ นป.ตรี ถ้ าเป็ น อ.ป.โทสามารถซา้ ได้ กับป.เอก
สาขาวิชาเดียวกัน และซา้ ได้ กับพหุวทิ ยาการของระดับบัณฑิตศึกษา


ประเด็นถาม-ตอบ
Q: ผลงานทางศิลปกรรม ใช้ เป็ นผลงานทางวิชาการได้ หรื อไม่
A: ใช้ ได้ แต่ ต้องมีเอกสารเขียนประกอบให้ เห็นเชิงประจักษ์ ซึ่งใช้ นิยามเดียวกับการขอ
ตาแหน่ งทางวิชาการ
 Q: อาจารย์ ต่างชาติท่ ีจบปริ ญญาตรี ทางด้ านภาษาอังกฤษ เป็ นอ.ประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ได้ หรื อไม่
A: สกอ. จะนาไปพิจารณาและออกเป็ นแนวปฎิบัตติ ่ อไป
 Q: คุณสมบัตข
ิ องอาจารย์ ต้องมีคุณวุฒติ รงหรื อสัมพันธ์ กัน ดูจากที่ใด
A: หากหลักสูตรนัน้ มี มคอ.1 แล้ ว ให้ ดูท่ กี าหนดในมคอ.1 หรื อถ้ าไม่ มีกาหนดไว้ ให้ ดูท่ ี
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