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จัดทาํขอมูลโดยฝายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สํานักวิชาการ มสธ.



อาจารย์ประจ า

อาจารย์ประจ าหลักสูตร

 บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ และต าแหน่งอื่นท่ีเทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นตามท่ี
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด หรือบุคคลในองค์กรภายนอกท่ีมีการตกลง  
ร่วมผลิต 

 มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ความหมาย
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 อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา* ของหลักสูตรท่ี         
สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบหรืออนุมัติ 

 มีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว 
 สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ

การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร 

 ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 
 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร ในกรณีนี้ อาจารย์ผู้รับผิดซอบหลักสูตรสามารถ
ซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน

อาจารย์พิเศษ

 ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ า

*คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตร

 คุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชา หรือ
 คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาการหรือวิชาชีพของหลักสูตร หรือคุณวุฒิอื่นแต่มีประสบการณ์ตรงท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรเป็นท่ีประจักษ์

ท่ีจะส่งเสริมให้การเรียนการสอนในหลักสูตร สาขาวิชานั้นบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 การพิจารณาคุณวุฒิที่สัมพันธ์กันให้อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษา (เดิม: ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันใน

ตารางของ ISCED)

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา/ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565



ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, 4 ปี, 5 ปี และ 6 ปี)
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

(เดิม: ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 42, 72, 90 และ 108 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 72, 120, 150 และ 180 หน่วยกิต
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ระดับอนุปริญญา (2 ปี และ 3 ปี)

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 และ 45 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 60-90 หน่วยกิต

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา/ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เป็นบุคคลผู้ใฝ่รู้และมีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นผู้ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา เป็นผู้ท่ีสามารถสร้างโอกาส
และคุณค่าให้ตนเองและสังคม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก เป็นบุคคลท่ีด ารงตนเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง มีจริยธรรม
และยึดมั่นในสิ่งท่ีถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ชาติก าเนิด ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นพลเมืองท่ีมี
คุณค่าของสังคม

 สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และต้องแสดงการวัดและประเมินผลท่ีสะท้อนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไปได้อย่างชัดเจน

โครงสร้างหลกัสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ  วิชาแกน วิซาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพท่ีมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้

หมวดวิชาเลือกเสรี  วิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดั บ
ปริญญาตรีตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 



โครงสร้างหลกัสูตร (ต่อ)
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ระดับปริญญาโท
 แผน 1 แบบวิชาการ

 เน้นการเรียนรู้การท าวิจัย โดยการท าวิทยานิพนธ์ สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชานั้น 
 สัดส่วนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และหน่วยกิตของการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามท่ี 

สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 อาจเป็นวิทยานิพนธ์อย่างเดียว หรือมีท้ังการศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 
 ต้องท าวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 12 หน่วยกิต โดยไม่อาจศึกษารายวิชาอย่างเดียวได้

 แผน 2 แบบวิชาชีพ 
 เน้นการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระเชิงการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพ                 

โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ 
 ใหม้ีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

(เดิม: แผน ก แบบ ก1 และแบบ ก2 และแผน ข)

ระดับปริญญาเอก
 แผน 1 (เดิม: แบบ 1 แบบ 1.1 และ แบบ 1.2)
เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ อาจเรียนรายวิชา 
หรือท ากิจกรรมทางวิชาการเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต

 แผน 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
 แผน 1.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

 แผน 2 (เดิม: แบบ 2 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2)
เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ท่ีมีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม 

 แผน 2.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 แผน 2.2 ผูเ้ข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 48-72 หน่วยกิต

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง รวมตลอดหลักสตูร ไมน่้อยกว่า 24 หน่วยกิต



จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
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ระดับการศึกษา สถานะ
เกณฑ์

คุณวุฒิ จ านวน ผลงานทางวิชาการ *

ระดับอนุปริญญา อาจารย์ประจ าหลักสูตร ป.ตรี ไม่จ ากัด

-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป.ตรี และ
ป.โท หรือ ผศ. อย่างน้อย 3 คน

อาจารย์ผู้สอน ป.ตรี ไม่จ ากัด

ระดับปริญญาตรี อาจารย์ประจ าหลักสูตร ป.โท หรือ ผศ. ไม่จ ากัด

1 เร่ือง ในรอบ 5 ปีย้อนหลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ป.โท หรือ ผศ. อย่างน้อย 5 คน

(หากมีมากกว่า 1 วิชาเอก 
ให้มีไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน)

อาจารย์ผู้สอน ป.โท หรือ ผศ. ไม่จ ากัด

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต อาจารย์ประจ าหลักสูตร ป.โท ไม่จ ากัด
3 เร่ือง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

(งานวิจัย 1 เร่ือง)อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป.เอก หรือ ป.โท + รศ. อย่างน้อย 3 คน
(เดิม: อย่างน้อย 5 คน)

อาจารย์ผู้สอน ป.โท ไม่จ ากัด 1 เร่ือง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

หมายเหตุ * เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด              
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา/ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565



จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ (ต่อ)
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ระดับการศึกษา สถานะ
เกณฑ์

คุณวุฒิ จ านวน ผลงานทางวิชาการ
ระดับปริญญาโท อาจารย์ประจ าหลักสูตร ป.โท ไม่จ ากัด

3 เร่ือง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (งานวิจัย 1 เร่ือง)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป.เอก หรือ ป.โท + รศ. อย่างน้อย 3 คน
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร)

ป.เอก หรือ ป.โท + รศ.
-

3 เร่ือง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (งานวิจัย 1 เร่ือง)

 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
o กรณีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ

อาจารย์ประจ า หรือนักวิจัยประจ า
ป.เอก หรือ ป.โท + รศ.

-

3 เร่ือง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (งานวิจัย 1 เร่ือง)

o กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ป.เอก มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร์ใน
วารสารท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 5 เร่ือง

(เดิม: ไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง)
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
 กรณีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรืออาจารย์

ประจ า หรือนักวิจัยประจ า
ป.เอก หรือ ป.โท + รศ.

อย่างน้อย 3 คน
3 เร่ือง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (งานวิจัย 1 เร่ือง)

 กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ป.เอก มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร์ใน
วารสารท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง 

(เดิม: ไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง)
อาจารย์ผู้สอน 
(เป็นอาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษ) ป.โท ไม่จ ากัด 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565



จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ (ต่อ)

7

ระดับการศึกษา สถานะ
เกณฑ์

คุณวุฒิ จ านวน ผลงานทางวิชาการ
ระดับปริญญาเอก อาจารย์ประจ าหลักสูตร ป.เอก หรือ ป.โท + รศ. ไม่จ ากัด งานวิจัย 3 เร่ือง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

(เดิม: 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (งานวิจัย 1 รายการ)อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป.เอก หรือ ป.โท + ศ. อย่างน้อย 3 คน

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร)

ป.เอก หรือ ป.โท + รศ. 1 คน งานวิจัย 3 เร่ือง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
(เดิม: 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (งานวิจัย 1 รายการ)

 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เดิม: ถ้ามี)
(ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ า 
หรือนักวิจัยประจ า 

ป.เอก หรือ ป.โท + รศ.
อย่างน้อย 1 คน

(เดิม: ถ้ามี) งานวิจัย 3 เร่ือง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ป.เอก มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร์ใน
วารสารท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรง

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 10 เร่ือง
(เดิม: ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง)

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรืออาจารย์

ประจ า หรือนักวิจัยประจ า
ป.เอก หรือ ป.โท + รศ.

อย่างน้อย 5 คน
งานวิจัย 3 เร่ือง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

(เดิม: 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (งานวิจัย 1 รายการ)

 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ป.เอก มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร์ใน
วารสารท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรง

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 10 เร่ือง
(เดิม: ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง)

อาจารย์ผู้สอน 
(เป็นอาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษ) ป.เอก หรือ ป.โท + รศ. ไม่จ ากัด 1 เร่ือง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565



เดิม (พ.ศ. 2558) ใหม่ (พ.ศ. 2565)

ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ตามทีส่ภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด

การประกันคุณภาพของหลักสูตร

8

1. การก ากับมาตรฐาน

3. นักศึกษา

2. บัณฑิต

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

4. อาจารย์

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้



เดิม (พ.ศ. 2552) ใหม่ (พ.ศ. 2565)

สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ที่เกิดจากหลักสูตร ซึ่งเป็น
สิ่งที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติ หรือต่อยอดความรู้ในการประกอบอาชีพ ด ารงชีวิต 
อยู่ร่วมกันในสังคม และพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัล

ผลลัพธ์การเรียนรูต้ามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้ ฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดความแคล่วคล่อง ว่องไว และช านาญ 
เพื่อพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพหรือวิชาการ พัฒนาตน และพัฒนาสังคมส าหรับการด ารงชีวิต
ในยุคดิจิทัล

พฤติกรรมหรือการกระท าระดับบุคคลที่สะท้อนถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม และ
จรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน ท้ังต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น

บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และค่านิยมที่สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะศาสตร์ วิชาชีพ และสถาบัน 
โดยพัฒนาผ่านการเรียนรู้ และการฝึกประสบการณ์จากหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละ
ระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

9

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านความรู้

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ลักษณะบุคคล (Character)

จริยธรรม (Ethics)

ทักษะ (Skills)

ความรู้ (Knowledge)

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

* สถาบันอุดมศึกษาต้องแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ในการผลิตบัณฑิตให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร โดยออกแบบและพัฒนาระบบและกลไก 
หรือวิธีการ พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ ส าหรับการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานก ารอุดมศึกษา
ของหลักสูตรการศึกษา



การตรวจสอบการด าเนินการจัดการศกึษา

10ที่มา : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

การแต่งต้ังผู้ตรวจสอบ 
 ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ ด้านระบบบริหารการจัดการศึกษา ด้านระบบบริหารคุณภาพ
 ท าหน้าท่ีตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและด าเนินการจัดการศึกษา
 ผู้ตรวจสอบจะต้องผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการก าหนด

1. การตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา
 ให้มีการตรวจสอบโดยพิจารณาข้อมูลจากเอกสาร ภายใน 120 วัน นับแต่วันท่ี สป.อว. ได้รับเรื่อง ในกรณีมีความจ าเป็นอาจมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์ หรือ

ตรวจสอบ ณ สถานที่จัดการเรียนการสอน โดยต้องเป็นหลักสูตรการศึกษาที่เปิดการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
 ให้ผู้ตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน ด าเนินการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา ภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีได้รับมอบหมาย โดยประเมินระบบการบริหารการจัดการศึกษาว่า

ตอบสนองตรงความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรการศึกษาและระบบการบริหารการจัดการศึกษาท่ีออกแบบไว้                     
มีความพร้อมในการด าเนินการตามท่ีก าหนดและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีประเด็น ดังนี้
 ความสอดคล้องของหลักสูตรการศึกษากับทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนของประเทศ และตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันท่ีสอดคล้อง

กับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
 ความเส่ียงและผลกระทบจากภายนอก อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นโยบาย และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ในบริบทโลก
 ผลส ารวจจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต ผู้เรียน และนักเรียนท่ีต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษา
 ความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการบริหารการจัดการศึกษา ตามท่ีก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

การศึกษาระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมท้ัง มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (ถ้าม)ี
 กรณีหลักสูตรปรับปรุงให้พิจารณาประเด็นเพิ่มเติม ได้แก่ ผลการด าเนินงานของหลักสูตรการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต 

องค์กรวิชาชีพ ศิษย์เก่า ตลอดจนข้อร้องเรียนจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกและบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษา และผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับหลักสูตร (ถ้าม)ี



การตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษา (ต่อ)
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ที่มา : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

2. การตรวจสอบด าเนินการจัดการศึกษา
 ให้มีการตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน และการตรวจสอบ ณ สถานท่ีจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ดังนี้

 ให้ผู้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการจัดการศึกษาตามระบบการบริหารการจัดการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร
การศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจว่าจะได้รับการพัฒนาตรงตามผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีก าหนด มีความรู้ และทักษะเพียงพอในการประกอบอาชีพภ ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แล้ว
เสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา โดยมีประเด็น ดังนี้
 ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของผู้เรียน ท้ังนี้ กรณีหลักสูตรการศึกษาท่ีมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้วย
 การด าเนินการตามระบบการบริหารการจัดการศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษาออกแบบไว้
 การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

o ระดับอนุปริญญา ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี o ระดับปริญญาเอก ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 6 เดือน
o ระดับปริญญาตรี ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี o ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
o ระดับปริญญาโท ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

ผลการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
 กรณีสอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้คณะกรรมการโดย สป.อว. แจ้งผลการตรวจสอบแก่มหาวิทยาลัยภายใน 120 วัน 
 กรณีไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้คณะกรรมการโดย สป.อว. แจ้งให้มหาวิทยาลัยแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนด และในกรณีจ าเป็นเพื่อป้องกันความเสียหาย คณะกรรมการจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยระงับการด าเนินการตามหลักสูตรการศึกษานั้นไว้ก่อนก็ได้

 กรณีครบระยะเวลาการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา และมหาวิทยาลัยประสงค์จะเสนอให้คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการอุดมศึก ษาใน           
หลักสูตรการศึกษานั้นในรอบต่อไป ให้มหาวิทยาลัยเสนอขอรับรองหลักสูตรก่อนครบก าหนดระยะเวลาการรับรองอย่างน้อย 180 วัน




