
(ร#าง) เกณฑ,มาตรฐานหลักสูตรใหม# ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  

เมื ่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.) ไดEเห็นชอบ รJาง “เกณฑN

มาตรฐานหลักสูตร ระดับ อนุปริญญา ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565”  ตามกฎกระทรวงมาตรฐาน

อุดมศึกษา 2565  โดยจะประกาศใชEภายใน 27 กันยายน 2565   

เพื่อให(สอดคล(อง กับ ปรัชญาอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหมA ด(านการสร(างบัณฑิตและ

พัฒนากำลังคนของประเทศ และ นโยบายของ รมว.อว. ศ(พิเศษ).ดร.เอนก เหลAาธรรมทัศนP ในการพัฒนา

อุดมศึกษาไทย เกณฑNมาตรฐานหลักสูตรนี้ จะสJงเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศใหEเทJาทันตJอการ

เปลี่ยนแปลงของโลก  สJงเสริมสนับสนุนใหEเกิดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  การจัดการศึกษาที่มี

ความยืดหยุJนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยJางทันทJวงที และ การใหEความเปkนอิสระแกJสภาสถาบันอุดมศึกษาใน

การบริหารจัดการศึกษามากย่ิงข้ึน 

สาระสำคัญของเกณฑPมาตรฐานใหมAท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก เกณฑPมาตรฐานหลัก ปT 2558 มีดังน้ี 

1. อาจารยNประจำ อาจารยNประจำหลักสูตร และอาจารยNผูEรับผิดชอบหลักสูตร ไมJจำเปkนตEองเปkน บุคลากร

สายวิชาการ (อาจารยN ผศ. รศ. ศ.) ของสถาบันอุดมศึกษาน้ันเทJาน้ัน  

• ในทุกระดับการศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) สภาสถาบันอุดมศึกษา 

สามารถกำหนดตำแหนJงเทียบเคียงอาจารยN ผู EชJวยศาสตราจารยN รองศาสตราจารยN และ

ศาสตราจารย N  เป kนอาจารย Nประจำได E  เช Jน น ักว ิจ ัย หร ือตำแหนJงเช ี ่ยวชาญภายใน

สถาบันอุดมศึกษา สามารถเทียบเคียงตำแหนJงและเปkนอาจารยNประจำ รวมถึงอาจารยNประจำ

หลักสูตร หรือ อาจารยNผูEรับผิดชอบหลักสูตรไดEหากมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด   

• ในทุกระดับการศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) สภาสถาบันอุดมศึกษา 

สามารถกำหนดองคNกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน มารJวมผลิตบัณฑิตไดE บุคลากรในองคNกรท่ี 

สภาสถาบันอุดมศึกษา เห็นชอบในการรJวมผลิตนั้น สามารถที่จะเปkนอาจารยNประจำ รวมถึง 

อาจารยNประจำหลักสูตร หรือ อาจารยNผูEรับผิดชอบหลักสูตรไดEหากมีคุณสมบัติตามที่กำหนด  

(ยกตัวอยJางเชJน หากสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง ตEองการจัดทำหลักสูตรรJวมกับ สถาบันวิจัย องคNกร

ศาลยุติธรรม หรือ บริษัทเอกชน และสภาสถาบันอุดมศึกษาน้ันเห็นชอบ นักวิจัยในสถาบันวิจัย ผูE

พิพากษา หรือ บุคลากรของบริษัทเอกชน สามารถเปkนอาจารยNประจำรวมถึง อาจารยNประจำ

หลักสูตร หรือ อาจารยNผูEรับผิดชอบหลักสูตร ในหลักสูตรที่รJวมผลิตไดEหากมีคุณสมบัติตามท่ี



กำหนด หรือ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาหลายแหJง ตกลงรJวมกันในการผลิตบัณฑิตในบาง

หลักสูตร สถาบันอุดมศึกษานั้นสามารถใชEหลักสูตรนั้นรJวมกัน และอาจารยNประจำหลักสูตรก็

สามารถมาจากหลายๆสถาบันอุดมศึกษาไดE)  

 

เกณฑ%มาตรฐานใหม.ในประเด็นน้ี จะช.วยให:เกิดการเคล่ือนย:ายบุคลากรท่ีมีความสามารถ ในสาขาต.างๆท้ัง

จากภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาเข:ามาร.วมในการผลิตบัณฑิตมากขึ ้น  ทั ้งยังส.งเสริมให:

สถาบันอุดมศึกษาต.างๆ สามารถร.วมมือกัน เพื ่อจัดทำหลักสูตรร.วมกันเปSนหลักสูตรเดียว และใช:

ทรัพยากรในการเรียนการสอนการวิจัยร.วมกันและมีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงลดปTญหาการมีจำนวน

อาจารย%ประจำและอาจารย%ผู:รับผิดชอบหลักสูตรไม.เพียงพอ เปSนต:น 

 

2. สภาสถาบันอุดมศึกษา สามารถกำหนดคุณวุฒิที่สัมพันธNกับสาขาวิชาของหลักสูตรไดE หากคุณวุฒิน้ัน

สามารถสJงเสริมใหEการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชานั้นบรรลุผลการเรียนรูEของนักศึกษาไดEตามท่ี

กำหนดในหลักสูตร (ในแนวทางบริหารเกณฑNมาตรฐานหลักสูตร 2558 คุณวุฒิที่สัมพันธNกับสาขาวิชาของ

หลักสูตรใหEอEางอิงจากกลุJมสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED เทJานั้น  แตJในเกณฑNใหมJน้ีจะเปvดกวEาง

ไมJกำหนดเร่ืองน้ีไวE โดยใหEอยูJในดุลพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษา) 

 

เกณฑ%มาตรฐานใหม.ในประเด็นนี้ จะช.วยให:หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาการสมัยใหม.ที่อาศัยองค%ความรู:

หลากหลาย และอาจจะไม.มีอาจารย%ผู:รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงเนื่องจากเปSนสาขาใหม. สามารถ

เกิดข้ึนได:ง.าย โดยใช:อาจารย%มีคุณวุฒิท่ีสัมพันธ%ตามดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 

3. คุณสมบัติของ อาจารยNพิเศษ เปvดกวEางมากขึ้น โดยคุณสมบัติสามารถขึ้นกับความรูEและประสบการณNเปkน

ที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธNกับวิชาที่สอน โดยผJานความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ไมJ

กำหนดวุฒิการศึกษาเหมือนที่กำหนดไวEในเกณฑNมาตรฐานหลักสูตรปx 2558 นอกจากน้ีอาจารยNพิเศษ 

สามารถมีชั่วโมงการสอนไมJจำกัด (เกณฑNมาตรฐานหลักสูตร 2558 กำหนดไวEตEองมีชั่วโมงสอนไมJเกิน 

50% ของรายวิชา) โดยมีอาจารยNประจำรJวมรับรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา 

ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาน้ันๆดEวย 

 



เกณฑ%มาตรฐานใหม.ในประเด็นนี ้ จะช.วยให: สามารถใช:ศักยภาพของผู :ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

สถาบันอุดมศึกษามาช.วยในการเรียน การสอนและผลิตบัณฑิตได:อย.างเต็มท่ี 

 

4. วิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรอนุปริญญา และปริญญาตรี ลดลงจาก 30 หนJวยกิต (ตามเกณฑNมาตรฐาน

หลักสูตร 2558) เหลือ 24 หนJวยกิต และเปvดกวEางใหE สถาบันอุดมศึกษาสามารถออกแบบรายวิชาศึกษา

ทั่วไปไดEเอง โดยจะมุJงเนEนในการพัฒนานักศึกษาใหEมีทักษะที่จำเปkนในป{จจุบันและอนาคต อาทิเชJน 

Digital Literacy  Entrepreneurial Skill หรือ Soft skills ในดEานตJางๆ เปkนตEน 

 

เกณฑ%มาตรฐานใหม.ในประเด็นนี้ จะช.วยให: สถาบันอุดมศึกษาสามารถออกแบบเพื่อส.งเสริมการพัฒนา

ทักษะท่ีสำคัญและจำเปSนในการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให:เท.าทันกับการเปล่ียนแปลงของโลก 

 

5. สภาสถาบันอุดมศึกษา สามารถใหEความเห็นชอบ ในการแตJงตั้งผูEทรงคุณวุฒิภายนอก เปkนอาจารยNท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธNรJวม อาจารยNผูEสอบวิทยานิพนธN ไดEโดยไมJตEองแจEง กมอ. (เกณฑNมาตรฐานหลักสูตร 

2558 กรณีเชJนนี้ตEองไดEรับความเห็นชอบจาก กมอ.)  โดยที่ผู Eทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นไมJจำเปkนตEองมี

คุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการ แตJมีความเชี่ยวชาญและประสบการณNสูงเปkนที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธN

กับหัวขEอวิทยานิพนธNหรือการคEนควEาอิสระ  

6. นักวิจัยประจำ ในสถาบันอุดมศึกษา (ไมJไดEเปkนตำแหนJง อาจารยN ผศ. รศ. ศ.) สามารถเปkนอาจารยNท่ี

ปรึกษารJวมและอาจารยNผูEสอบวิทยานิพนธNไดE 

7. ผลงานที่ใชEเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จะไมJจำกัดเฉพาะผลงาน

ตีพิมพNเทJานั้นเหมือนเกณฑNมาตรฐานหลักสูตร ปx 2558 แตJสามารถใชEผลงานนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือ

ผลงานสรEางสรรคNมาทดแทนไดE ทั้งนี้เพื่อสJงเสริมการสรEางผลงานที่สามารถนำไปใชEประโยชนNตJอการ

พัฒนาประเทศท่ีเปkนรูปธรรม 

เกณฑ%มาตรฐานใหม.ในประเด็นข:อ 5-7 นี้ จะมีส.วนช.วยส.งเสริมให: การพัฒนาบัณฑิตศึกษามีความยืดหยุ.น 

ตอบสนองต.อความหลากหลายและเท.าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ขณะเดียวกันก็ส.งเสริมการสร:าง

ผลงานวิชาการท่ีสามารถใช:ประโยชน%ได:จริง นอกเหนือจากการสร:างองค%ความรู:เพ่ือการตีพิมพ%เท.าน้ัน 

 



8. สภาสถาบันอุดมศึกษา สามารถกำหนดระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เหมาะสมไดE (ไมJไดEกำหนด

ดEาน องคNประกอบในการประกันคุณภาพ เชJน เกณฑNมาตรฐานหลักสูตร ปx 2558) 

9. สภาสถาบันอุดมศึกษา สามารถออกแบบระบบการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสมไดE อาทิเชJน ภาคการศึกษา 

การจัดการศึกษาเปkนชุดวิชา (Module)  ระยะเวลาการศึกษา และเกณฑNการจบการศึกษา เปkนตEน 

เกณฑ%มาตรฐานใหม.ในข:อ 8-9 น้ี ให:สถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร การ

จัดการศึกษา ให:สอดคล:องกับบริบทและวัตถุประสงค% ของแต.ละสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการส.งเสริมการ

เรียนรู:ตลอดชีวิต 

 

 

 

  


