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 คําถาม-คําตอบ เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอดุมศึกษา   

 

คําถาม คําตอบ 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

1. การจัดทําเอกสารหลักสูตร แบบใดควรจัดทําแบบแยกเลม แบบใดสามารถรวมอยูในเลมเดียวกันได    

   แนวทางในการจัดทําเอกสารหลักสูตร 

 การจัดทําเอกสารหลักสูตรตองแยกเลม หรือรวมอยูในเลมเดียวกัน มีประเด็นพิจารณา 3 ประเด็นสําคัญ 

คือ  

ก) แยกสถานที่จัดการเรียนการสอน  

ข) แยกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ค) แยกผลลัพธการเรียนรู 

หลักในการพิจารณา มีดังนี้ 

1.1  สําหรับหลักสูตรตามประเด็นขอ ก)  ให เสนอหลักสูตรแยกเลมทุกกรณี  และ 

ตองแยกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดวย ไมวาประเด็นขอ ค) จะเปนเชนไร โดยใหดําเนินการเปนคนละหลักสูตร  

และคนละรหัสหลักสูตร 

1.2 สําหรับหลักสูตรตามประเด็นขอ ข) ให เสนอหลักสูตรเลมเดียวกันหากผลลัพธ 

การเรียนรูเหมือนกัน แตหากผลลัพธการเรียนรูตางกันใหเสนอหลักสูตรเลมเดียวกัน และใหแยกสวน 

ตามผลลัพธการเรียนรู โดยหลักสูตรเดียวกันที่มีผลลัพธการเรียนรูแยกกันนั้น ตองมีสวนของผลลัพธ 

การเรียนรูหลัก (core) ที่เปนผลลัพธการเรียนรูรวมกันดวย 

  1.3 สําหรับหลักสูตรตามประเด็นขอ ค) ใหเสนอหลักสูตรเลมเดียวกัน แตแยกสวนตามผลลัพธ

การเรียนรูไมวาประเด็น ขอ ข) จะเปนเชนไร โดยหลักสูตรเดียวกันที่มีผลลัพธการเรียนรูแยกกันนั้น ตองมีสวน

ของผลลัพธการเรียนรูหลัก (core) ที่เปนผลลัพธการเรียนรูรวมกันดวย 

 

ประเด็นเกี่ยวกับการทําเอกสารหลักสูตร 

ตองแยกเลม หรือรวมอยูในเลมเดียวกันได มีดังนี้ 

 

  1.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเดียวกัน  

แตคนละวิทยาเขต หรือจัดการเรียนการสอน

นอกสถานที่ตั้ง  

จัดทําแยกเลม เนื่องจากใชอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

คนละชุด และจัดการเรียนการสอนคนละสถานที่ 

  1.2 การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือวิธีอื่น กับในรูปแบบชั้นเรียน 

จัดทําเปนเลมเดียวกันได หากมีอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรชุดเดียวกัน และมีผลลัพธการเรียนรูเดียวกันกับ
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ในแบบชั้นเรียน แตตองระบุวิธีการจัดการเรียนการสอน

ในแตละรูปแบบใหชัดเจนของแตละกลุมนักศึกษา 

  1.3 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดียวกัน  

แตแยกเปนแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

จัดทําเปนเลมเดียวกันได หากมีอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรชุดเดียวกัน และมีผลลัพธการเรียนรูเดียวกัน  

แตตองระบุกลุมนักศึกษาที่ เรียนเปนภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษใหชัดเจน และมีความเหมาะสมกับสัดสวน

อาจารยตอนักศึกษา 

  1.4 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดียวกัน 

ที่เปนหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปกติ 

จั ดทํ า เป น เล ม เ ดี ยวกั น ได  แต ต อง ระบุ อาจารย

ผู รับผิดชอบและผลลัพธการ เรี ยนรู ของหลักสูตร

นานาชาติ และหลักสูตรปกติ แยกออกจากกันอยางชัดเจน 

  1.5 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดียวกัน  

แตแยกสอนเปน 3 ภาษา เชน ไทย จีน อังกฤษ 

จัดทําเปนเลมเดียวกันได หากมีอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรชุดเดียวกัน และมีผลลัพธการเรียนรูเดียวกัน 

แตตองระบุกลุมนักศึกษาที่เรียนเปนภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษใหชัดเจน และมีความเหมาะสมกับสัดสวน

อาจารยตอนักศึกษา 

  1.6 หลักสูตรที่เปนแผนการเรียนแบบ CWIE กับ

หลักสูตรปกติ 

จัดทําเปนเลมเดียว กันได  แตตองกําหนดผลลัพธ 

การเรียนรูของการเรียนแบบ CWIE และแบบปกติ  

ใหแยกออกจากกันอยางชัดเจน 

1.7 หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท  หรือ    

ปริญญาโทควบปริญญาเอก   

จัดทําแยกเลม เนื่องจากหลักการในการจัดการศึกษา

หลักสูตรควบ คือ การดํ า เนินการจากหลักสู ตร  

2 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนอยูแลว ดั งนั้น  

จึงตองจัดทําเอกสารหลักสูตรของแตละหลักสูตร 

แยกเลมอยางชัดเจน 

  1.8 การเสนอหลักสูตรแบบวิชาการ และแบบวิชาชีพ หลักสูตรในระดับปริญญาโท สถาบันอุดมศึกษาสามารถ

จัดทําเอกสารหลักสูตรที่มีแผนการศึกษา ทั้งแบบวิชาการ

และแบบวิชาชีพ ในเอกสารหลักสูตรเลมเดียวกันได   

โดยตองกําหนดผลลัพธการเรียนรูของแบบวิชาการและ

แบบวิชาชีพแยกออกจากกันอยางชัดเจน 
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2. หลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพกํากับ การเสนอ

หลักสูตรตอ สป.อว .  ตองผานองคกรวิชาชีพ 

กอนหรือไม 

ใหเปนอํานาจของสถาบันอุดมศึกษาในการเสนอองคกร

วิชาชีพหรือไมเสนอองคกรวิชาชีพ ซึ่งหากองคกรวิชาชีพ

กําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขใด และสถาบันอุดมศึกษา

ประสงคจะใหหลักสูตรสอดคลองตามหลักเกณฑและ

เงื่อนไขขององคกรวิชาชีพดังกลาว สถาบันอุดมศึกษา

ตองดําเนินการใหสอดคลองกับหลักเกณฑและเงื่อนไข

ขององคกรวิชาชีพนั้น ๆ ทั้งนี้ การเสนอหลักสูตรตอ

องคกรวิชาชีพไมมีสวนเก่ียวของกับการเสนอหลักสูตร 

ตอ สป.อว. ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะความสอดคลองตาม

มาตรฐานการอุดมศกึษาในเชิงวิชาการเทานั้น  

3. หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

หากนักศึกษาไมสามารถสําเร็จหลักสูตร 6 ปได  

สามารถใหปริญญา 4 ป ทางวิทยาศาสตร ได 

 

 

จัดทําเปนเอกสารหลักสูตรเลมเดียวกันได หากหลักสูตร

ไดระบุเขียนไวอยางชัดเจนวาผูที่ ไมสามารถสําเร็จ

หลักสูตร 6 ปได แตไดศึกษาเลาเรียนครบจํานวนหนวยกิต 

และผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 4 ป สามารถไดรับ

ปริญญาทางวิทยาศาสตร หลักสูตร 4 ปได 

ระดับอนุปริญญา 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หากเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ  

สามารถเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งระดับ

ปริญญาตร ีหรือ ปริญญาโท ไดหรือไม 

ถาเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไปแลว 1 หลักสูตร  

ก็สามารถเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตร

พหุวิทยาการ/สหวิทยาการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หรือระดับปริญญาโทได อีก 1 หลักสูตรเทานั้น ทั้งนี้ 

รวมแลวไมเกิน 2 หลักสูตร ตามที่กําหนดไวในเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

2. หลักสูตรปริญญาตรี สามารถใหอนุปริญญาไดดวย

หรือไม 

ได หากหลักสูตรระบุเขียนไวชัดเจนวา กรณีผูไมสําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรี 4 ป แตไดศึกษารายวิชาครบตาม

จํานวนหนวยกิตที่กําหนดไว และมีผลลัพธการเรียนรู

เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา ก็สามารถ

ใหอนุปริญญาได 
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ระดับปรญิญาตรี 

1. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี

(ตอเนื่อง) โดยไมมีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป สามารถ

ดําเนินการไดหรือไม 

สามารถดํา เนินการได  โดยตองกําหนดคุณสมบัต ิ

ผูเขาศึกษาใหชัดเจน และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  

2. การรวมผลิตกับองคกรภายนอก ตองมี MOU 

หรือไม 

ตองมี MOU ตามที่กําหนดไวในคํานิยาม “การตกลงรวม

ผ ลิ ต ”  โ ด ยต อ ง ไ ด รั บ ค ว าม เห็ นช อบจากสภา

สถาบันอุดมศกึษา 

3. อาจารยผูสอนในระดับปริญญาตรีที่ มีคุณวุฒิ

ปริญญาตรีแบบกาวหนา สามารถเปนอาจารยผูสอน

ไดหรือไม 

ได หากมีตําแหนงทางวิชาการ ผศ. หรือเทียบเทาขึ้นไป 

แตหากไมมีตําแหนงทางวิชาการ อาจารยผูสอน ตองมี

คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา ทั้ งนี้  หลักสูตรที่ 

อาจารยผู สอนมีคุณวุฒิปริญญาตรี  ทําหนาที่สอน 

กอนเกณฑ 2565 มีผลบังคับใช ก็ใหทําหนาที่ เปน

อาจารยผูสอนตอไปได 

4 .  ผลงานทางวิชาการของอาจารย  พิจารณา 

ตามเกณฑ กพอ. 2564 ใชหรือไม 

หากอาจารย ตี พิมพ เผยแพร ผลงานทาง วิชาการ  

ภายหลังจากที่เกณฑ กพอ. 2564 มีผลบังคับใชแลว 

ตองดําเนินการตามเกณฑ กพอ. 2564 แตอาจารย 

ที่ ไ ด เ ผ ย แพร ผ ล ง าน ทา ง วิ ช า ก า รอย า งถู ก ต อ ง 

ตามเกณฑ กพอ. กอนเกณฑ กพอ. 2564 มีผลบังคับใช 

และอยูในรอบระยะเวลา 5 ปยอนหลัง ก็สามารถนํามา

พิจารณาเปนอาจารยผูรับผิดชอบหรือประจําหลักสูตรได 

5. การจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนการยกระดับ

ภาษาอังกฤษ ตามที่เคยกําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จะตอง

ดําเนินการอีกหรือไม 

หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนทักษะ

ดานภาษาอังกฤษไดตามความเหมาะสมและตามบริบท

ของแตละหลักสูตร 

    ทั้งนี้ กมอ. จะไดประกาศเรื่องการยกระดับทักษะ

ดานภาษาอังกฤษตอไป 

6 .  หลักสูตรปริญญาตรี  4 ป   5 ป  หรือ 6  ป   

มีรอบระยะเวลาปรับปรุง 5 ปใชหรือไม 

ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรในรอบระยะเวลา 5 ป 

(ปริญญาตรี 4 ป) หรือตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

(ปริญญาตรี 5 หรือ 6 ป)  
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   ทั้งนี้ สถาบันอุดมศกึษาสามารถปรับปรุงหลักสูตรกอน

ครบเวลา 5 ป หรือรอบระยะเวลาของหลักสูตรได เพ่ือให

หลักสูตรมคีวามทันสมัย 

7. หลักสูตรปริญญาตรี กับ ปริญญาตรีแบบกาวหนา 

ใชอาจารยชุดเดียวกันไดหรือไม 

สามารถใชอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันได 

8.  การจัดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับปริญญาตรี  

(ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษา

มาแลว หมายถึง ยกเวน 24 หนวยกิตได หรือไม 

หรือยกเวนไดก่ีหนวยกิต 

หากไดเคยศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปครบทั้ง 24 หนวยกิต

แลว ก็สามารถเทียบโอนไดทั้งหมด โดยตองสอดคลอง

กับ ร ายวิ ช า ศึ กษาทั่ ว ไปที่ กํ าหนด ไว ในหลั กสูตร 

ที่จะเทียบโอน และสอดคลองกับประกาศ หรือขอบังคับ

ของสถาบันอุดมศึกษาดวย 

   ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเกณฑการเทียบโอน และบรรลุ

ผลลัพธ การเรี ยนรู ตามเจตนารมณของหมวดวิ ชา  

ศึกษาทั่วไปดวย 

9. หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปริญญาตรี  4 ป   

ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ตองเรียนวิชาทางปฏิบัติการ 

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต และทางทฤษฎีไมนอยกวา 

24 หนวยกิต หมายถึง การแยกรายวิชาหนวยกิตปฏิบัติ 

และรายวิชาหนวยกิตทฤษฎี ใชหรือไม 

ไมจําเปนตองแยกรายวิชาออกจากกัน แตเนื้อหาหนวยกิต 

ทางทฤษฎีและหนวยกิตทางปฏิบัติการตองแยกออกจากกัน

อยางชัดเจน    

10. หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จําเปนตองทํา 

MOU กับสถานประกอบการตามคํานิยาม “การตกลง

รวมผลิต” หรือไม หรือแคฝกงานก็ได 

มีหรือไมมี MOU ก็ได แตตองเนนการจัดการเรียน 

การสอนแบบมีสวนรวมระหวางสถานประกอบการ 

กับสถาบันอุดมศึกษา และการบริหารจัดการเรียน 

การสอนที่บูรณาการทฤษฎีและการปฏิบัติในบริบท 

ของการทํางานตามสภาพจริง 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คุณวุฒิ 

ปริญญาเอก สามารถทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ได 5 คน จะเริ่มนับจากวันไหน 

เริ่มนับจากวันที่สาขาวิชาหรือสถาบัน อุดมศึกษา 

มีประกาศให เป นอาจารยที่ ปรึ กษาวิทยานิพนธ   

ตามหัวขอวิทยานิพนธที่กําหนด 
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2. นักวิจัยประจํา ทําหนาที่ เปนอาจารยประจํา

หลักสูตรหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

ไดหรือไม 

การทําหนาที่เปนอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารย 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

3. ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตองการ 

เขาศึกษาปริญญาเอก ตองมีผลการเรียนดีมาก  

คืออะไร 

ผลการเรียนดีมาก เปนอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

ในการกําหนด เชน ระดับเกรดเฉลี่ ย หรือเกียรตินิยม 

เปนตน 

4. อาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ที่ เกษียณแลว

สามารถทํ าหน าที่ เ ป นที่ ป รึ กษาวิ ทย านิ พนธ 

ใหนักศึกษาไดหรือไม 

หากสถาบันอุดมศึกษามีสัญญาจ า งใหทํ าหน าที่ 

เปนอาจารยประจําหลักสูตร ก็สามารถเปนอาจารย 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธได  โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2565 

5. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารยประจําหลักสูตร ตองสงมาให สป.อว. 

โดยสงเปน สมอ.08 ผานระบบ CHECO หรือไม 

กรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอาจารย

ผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  

ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย

ผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

ตอสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยรายงานเฉพาะขอมูล 

การเปลี่ ยนแปลงอาจารยผู รั บผิดชอบหลั กสู ต ร 

ในระบบฐานขอมูลหลักสูตรของ สป.อว. ใหเปนปจจุบัน 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรนั้น  

ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวไวที่สถาบันอุดมศึกษาโดยไมตองรายงานขอมูล

การเปลี่ยนแปลงในระบบฐานขอมูลหลักสูตรของ สป.อว. 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพ่ือรองรับการตรวจสอบ

หลักสูตรและการจัดการศึกษาตามกฎหมาย 

6. การกําหนดวา เปนหลักสูตรพหุวิทยาการ/ 

สหวิทยาการ เปนอํานาจสถาบันอุดมศึกษาใชหรือไม 

และเมื่อสภาฯ ใหความเห็นชอบหรืออนุมัติวาเปน

การกําหนดวาเปนหลักสูตรพหุวิทยาการ/สหวิทยาการเปน

อํานาจสถาบันอุดมศึกษา โดยเมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษา

ใหความเห็นชอบหรืออนุมัติวาเปนหลักสูตรพหุวิทยาการ/

สหวิทยาการแลว ไมตองเสนอ กมอ. พิจารณาอีก  
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หลักสูตรพหุวิทยาการ/สหวิทยาการแลว ตองเสนอ 

กมอ. พิจารณาหรือไม 

   

 

   อยางไรก็ตาม เมื่อสถาบันอุดมศึกษาสงหลักสูตร 

ให  สป.อว. พิจารณา หากเห็นวามีประเด็นขอสังสัย 

ที่ไมอาจพิจารณาได ใหเสนอ กมอ. พิจารณาเปนรายกรณี 

7. กรณีเปนอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรระดับ

ปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ งแลว  

สามารถไปทําหนาที่ เปนอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ เปนพหุวิทยาการ/ 

สหวิทยาการ ไดหรือไม  

อาจารยที่ทําหนาที่เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับ

ปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ งแล ว  

ไมสามารถทําหนาที่เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีที่เปนพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ ไดอีก 

คลังหนวยกิต 

1. สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการคลังหนวยกิต

เปนการภายในกอนข้ึนทะเบียนไดหรือไม 

สามารถดําเนินการเปนการภายในกอนได แตตองขึ้น

ทะเบียนกับ สป.อว. ภายใน 3 ป เพ่ือจะไดมีขอมูล 

ภาพรวมในระดับอุดมศึกษา การขึ้นทะเบียนคลังหนวยกิต

เปนการยืนยันเรื่องคุณภาพ ความพรอมใช และความมั่นคง

ของขอมูลในคลังหนวยกิตของสถาบันอุดมศึกษา 

2. ถาหลักสูตรมีความพรอมดําเนินการคลังหนวยกิต

แลว แตสถาบันอุดมศึกษายังไมพรอมที่ จะขึ้น

ทะเบียนกับ สป.อว. หมายความวายังสะสมหนวยกิต

ไมไดใชหรือไม 

3. การเก็บขอมูลในคลังหนวยกิตของผูเรียนแตละ

บุคคลมีระยะเวลาหรือไม และจะมีการกําหนด

ระยะเวลาหรือไม เนื่องจากเนื้อหาของวิชา อาจมี

การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

ขึ้นอยูกับการกําหนดของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแตละแหง

อาจจะกําหนดแตกตางกัน เชน  

กรณีท่ี 1 อาจจะเก็บนานเทาไรก็ได ไมกําหนดระยะเวลา 

กรณีที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาอาจจะพิจารณาวาแตละ

ศาสตรมี ระยะเวลาเ ก็บสะสมไว ไดกี่ ป  ขึ้นอยู กับ 

การเปลี่ยนแปลงองคความรูของศาสตรนั้น ๆ ซึ่งเปน

สิทธิในการกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง 

4. หากสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการคลังหนวยกิต 

กอนประกาศ กมอ. เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน

คลังหนวยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 มีผลใช

บังคับโดยรับผูเรียนมา 2 รุนแลว สามารถดําเนินการ

ตอไปไดใชหรือไม และตองข้ึนทะเบียนภายใน 3 ป

นับตั้งแตเม่ือไร 

ดําเนินการตอไปได โดยตองขึ้นทะเบียนภายใน 3 ป 

นับจากวันท่ีประกาศ กมอ. 2565 มีผลใชบังคับ 
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5. หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนหนวยกิตและ 

ผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ .  2565 

กําหนดใหสามารถเทียบโอนไดโดยรวมแลวไมเกิน 3 

ใน 4 ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน

สําหรับระดับปริญญาตรี หมายความวา ผูเรียนตอง

เรียนกับสถาบันอุดมศึกษาปลายทางอีก 1 ใน 4  

ซึ่งรายวิชา 1 ใน 4 ดังกลาวนี้  จําเปนตองเรียน

แบบตอเนื่อง 1 ปการศึกษา หรือตามเวลาที่ผูเรียน

สะดวก 

ขึ้นอยูกับระเบียบเก่ียวกับหลักสูตร และการเทียบโอน 

ของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงและสภาสถาบัน 

จะกําหนดวามีระยะเวลาเรียนไมเกินเทาใด 

6.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา  

พ.ศ.2565 ไมไดกําหนดระยะเวลาการศึกษา เชน 

ปริญญาตรีเรียนไมเกิน 8 ป เปนตน หมายความวา 

ผู เ รี ยนสามารถเรี ยนเ กิน 8 ป ได  คํ าถาม คือ  

สภาสถาบันอุดมศึกษา มี อํานาจ กําหนดเรื่ อ ง

ระยะเวลาการศกึษาไดหรือไม 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

กํ าหนดให การพนสภาพโดยไม สํ า เร็ จการศึกษา 

ใหเปนไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนั้น 

สภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถพิจารณากําหนดเรื่อง

ระยะเวลาการศกึษาได 

 

7. การข้ึนทะเบียนคลังหนวยกิตในสถาบันการศึกษา

แหงหนึ่ง สามารถขึ้นไดเพียง 1 ทะเบียนใชหรือไม 

เปนการสะสมในคลังหนวยกิตของสถาบันอุดมศึกษา  

ไมใชคลังหนวยกิตของคณะ จึงมีเพียงคลังหนวยกิตเดียว

ในแตละสถาบันอุดมศึกษา ผูเรียนอาจสะสมหนวยกิต 

จากหลายหลักสูตรในคลังหนวยกิตของสถาบันอุดมศึกษา

ได 

8.  สถาบัน อุดมศึกษาสามารถเปดดํา เนินการ 

คลังหนวยกิตไดทุกระดับการศึกษา และทุกรูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอนใชหรือไม  และตองอยู ใน 

คลังหนวยกิตเดียวกันท้ังหมดใชหรือไม 

สามารถดํ า เนินการ ได ทุกระดับการศึกษา  และ 

ทุกรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยตองอยูในคลัง

หนวยกิตเดียวกันทั้งหมด เนื่องจากการสะสม Learning 

Outcome ในรู ป แบบ  Academic currency ที่ เ ป น

หนวยกิต สามารถกระทําไดกับการศึกษาในระบบ 

ทุกระดับ  รวมถึงการฝกอบรม และประสบการณ 

การทํางานที่สามารถนํา Learning outcome มาเทียบ

เปนหนวยกิตได 
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9. ในการเทียบโอน ตองดําเนินการเปนไปตาม

ประกาศเรื่ องรายละเ อียดผลลัพธการ เรี ยนรู   

พ.ศ. 2565 ดวยใชหรือไม 

การเทียบโอน เปนการเทียบโอน Learning Outcome 

ของผูเรียนที่ไดจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย กับ Learning Outcome ของหลักสูตร 

ที่ จะเทียบโอน ซึ่ ง ไดกํ าหนด Learning Outcome 

เปนไปตามประกาศ เรื่องรายละเอียดผลลัพธการเรียนรู 

พ.ศ. 2565 ไวแลว  

 

10. หากมีวิชาที่อาจารยผูสอนเปนอาจารยพิเศษ  

จะสามารถเก็บในคลังหนวยกิตไดหรือไม 

รายวิชาที่มีอาจารยผูสอนเปนอาจารยพิเศษ สามารถ

สะสมในคลังหนวยกิตได  

   ทั้ งนี้  หากสถาบันอุดมศึกษาไมประสงคจะใหม ี

การสะสมหนวยกิตจากรายวิชาที่มีอาจารย พิ เศษ 

เปนผูสอน สถาบันอุดมศึกษามีสิทธิในการกําหนดไดเอง 

โดยความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบัน 

11. หากสถาบันอุดมศึกษามีการขึ้นทะเบียนคลัง

หนวยกิตกับ สป.อว. แลว ผูเรียนสามารถเก็บสะสม

หนวยกิตและขอรับปริญญากับสถาบันอุดมศึกษา 

ทุกแหงไดใชหรือไม  

ผู เรียนสามารถสะสมหนวยกิตไดทุกแหงที่ เปดรับ  

แต กา รนํ า ไป ใช เ พื่ อ ให ไ ด ป ริญญาเป นสิ ทธิ ข อง

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงในการกําหนดวิธีการและ

เงื่อนไขในการเทียบโอน หากสถาบันอุดมศึกษาประสงค

จะทํ าความตกลงยอมรับการเทียบโอนหนวยกิต 

ระหว า งกัน  กับสถาบัน อุดมศึกษา อ่ืนก็ เปนสิทธิ 

ที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดขึ้นเปนขอกําหนด

รวมกันได โดยทําเปนขอตกลงรวมผลิต ซึ่งจะสงผลให 

ไมมีขั้นตอนการเทียบโอนอีกครั้งโดยสถาบันอุดมศึกษา

ผูใหปริญญา  

12.  กรณี เทียบโอนจากการฝกอบรม สป.อว .  

มีการกําหนดหลักเกณฑจํานวนชั่วโมงการเทียบ

หรือไม  

 

การเทียบโอนจากการฝกอบรม และประสบการณ 

การทํางานที่สามารถนํา Learning outcome มาเทียบ

เปนหนวยกิตได ขึ้นอยูกับระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา

วาการเทียบโอนจะกระทําโดยหลักการ วิธีการใด  

ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีสิทธิกําหนดเงื่อนไข 
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วิธีการที่แตกตางกันได จากการที่สถาบันอุดมศึกษา 

มีบริบทที่แตกตางกัน 

13. ในระบบคลังหนวยกิตที่นักศึกษาจะมาเรียน 

ผูเรียนจะถูกเรียกวาผูเรียนเทานั้นใชหรือไม และ 

เมื่อเขาอยากไดปริญญาตองมาสมัครเปนนักศึกษา 

ในระบบปกติถูกตองใชไหม มีระบบแยกนักศึกษา

คลังหนวยกิตหรือไม 

สถาบันอุดมศึกษาจะเรียกวาอะไรก็ได แตตองตระหนัก

วาคลังหนวยกิตมีไวเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ผูเรียน

ไมไดสังกัดหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  ในขณะที่ระบบ 

Transcript มี ไ ว เพื่ อสนับสนุนการศึ กษาในร ะบบ 

นักศึกษาปกติท่ีตองสังกัดหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

14.  เมื่ อผู เ รียนอยากไดปริญญา ตองเข า เปน

นักศึกษาในระบบปกติหรือไม หรือแยกเปนนักศึกษา

ระบบคลังหนวยกิต 

15. ถายายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปไวใน

ระบบคลังหนวยกิตสามารถทําไดหรือไม 

สถาบันอุ ดมศึ กษ าสามารถย า ยนั กศึ กษา ร ะดั บ

บัณฑิตศึกษาไปไวในระบบคลังหนวยกิตได  เพราะ 

การสะสมหนวยกิต สามารถกระทําไดกับการศึกษา 

ในระบบทุกระดับ รวมถึงการฝกอบรม และประสบการณ

การทํางาน แตทั้งนี้ ขึ้นกับระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา

วาสิ่งใดกระทําไดหรือไมได 

16. ระเบียนนักศึกษา หากตองมีการรวบรวมขอมูล

ไปที่คลังหนวยกิตกลางของ อว. ขอมูลในระเบียน

ตองมีรูปแบบสอดคลองกันหรือไม 

ตามหลักการระบบสารสนเทศควรตองสอดคลองกัน  

ซึ่ง สป.อว. อยูระหวางดําเนินการจัดทํา Data dictionary 

สําหรับสถาบันอุดมศกึษาตอไป 

17. กรณีเทียบโอนหนวยกิตได 3 ใน 4 ของโครงสราง

หลักสูตร ในดานของความรูและทักษะอาจจะพอ

ตรวจสอบได แตการประกัน Learning outcomes 

ดานจริยธรรมและลักษณะบุคคลจะมีปญหาหรือไม 

 

การเทียบโอนผลลัพธการเรียนรูดานจริยธรรมและ

ลักษณะบุคคล หลักสูตรสามารถพิจารณาไดตาม 

ความเหมาะสมตามบริบทของหลักสูตร โดยมุงเนน 

ความสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูดานจริยธรรม และ

ลักษณะบุคคลที่ไดกําหนดไวแลวในหลักสูตรที่จะเทียบโอน 

18.  หลักสูตรฝกอบรมหรือหลักสูตรระยะสั้ น  

เมื่อจัดอบรมแลวไมสามารถใสขอมูลทุกคนที่ผาน

การอบรมลงในระบบคลังหนวยกิตได แตใสเฉพาะ

ผู เ รี ยนที่ ขอ ข้ึนทะเ บียน เป นผู เ รี ยน ในระบบ 

คลังหนวยกิต ถูกตองหรือไม 

ผูเรียนเปนผูรองขอสะสมในคลังหนวยกิต โดยการนํา 

Learning outcome ที่ ไ ด จ า กก า ร ฝ ก อ บร ม  แ ล ะ

ประสบการณการทาํงาน มาเทียบเปนหนวยกิต 
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19. หลักสูตรอบรมระยะสั้นตองไดรับการรับทราบ

จาก สป.อว. หรือไม กอนที่จะเขาสูระบบคลังหนวยกิตได 

การฝกอบรมขึ้นกับระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาและ

สภาสถาบันอุดมศึกษา 

20. องคกรอิสระ หรือหนวยงาน NGO เอกชน 

สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนกับ อว. ไดหรือไม 

ประกาศคลังหนวยกิตกําหนดใหเปนการดําเนินงาน 

ของสถาบันอุดมศึกษา 

21. ในระบบคลังหนวยกิตตองเก็บหลักฐานตาง ๆ      

ที่ใชในการเทียบโอนผลลัพธการเรียนรูไวดวยหรือไม 

ขอมูลหนวยกิตที่สะสมไวในคลังหนวยกิต ตองบอกไดวา

เปนหนวยกิตที่ไดมาจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ 

หรือตามอัธยาศัย โดยมีรายละเอียดสําคัญในการเทียบโอน

บันทึกไวดวย 

22. นักศึกษาที่พนสภาพสามารถเก็บผลการเรียนรู 

ในคลังหนวยกิตไดใชหรือไม 

ขึ้นอยูกับระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาวาจากการศึกษา

ตามหลักสูตรมีเงื่อนไขใดบางที่นักศึกษาสามารถรองขอ 

ใหบันทึกในคลังหนวยกิตได 23. นักศึกษาที่เรียนครบระยะเวลาของหลักสูตรแลว 

แตยังไมสําเร็จการศึกษา  ซึ่งทางสถาบันจะคัดชื่อออก 

หากเปนไปตามเกณฑพนสภาพที่ กําหนด ทั้ งนี้

นักศึกษาสามารถเก็บผลการเรียนในคลังหนวยกิต 

ไดหรือไม 

24. ถาเปนหลักสูตรครุศาสตรที่มีมาตรฐานวิชาชีพ

ครูกํากับดวยคุรุสภา สามารถจัดเรียนแบบสะสม

หนวยกิตไดหรือไม มีแนวทางปฏิบัติอยางไร 

การสะสม Learning Outcome ในรูปแบบ Academic 

currency ที่ เ ป นหน วย กิต  สามารถกระทํ า ได กับ

การศึกษาในระบบทุกระดับ  รวมถึงการฝกอบรม และ

ประสบการณการทํ า งานที่ สามารถนํ า  Learning 

outcome มาเทียบเปนหนวยกิตได สวนการนําไปเทียบ

โอนเพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเพ่ือรับ

ปริญญาเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศเทียบโอน 

สภาวิชาชีพจะตัดสินของสภาวิชาชีพวาจะใหการรับรอง

หรือไม ไมเ ก่ียวของกับประกาศคลังหนวยกิต และ

ประกาศการเทียบโอน 

25. กรณีไดเรียนรูตลอดชีวิต และเทียบโอนหนวยกิต 

เก็บเขาคลังหนวยกิตแลว หากผูเรียนตองการได

ปริญญา ผูเรียนตองเขาสูระบบตามระบบ TCAS  

ซึ่ ง ถ า เป นแบบนั้ น ผู ที่ ไ ม มี คุณสมบั ติ เบื้ อ งตน 

การสะสมหนวยกิตเพื่อใช เทียบโอนเปนสวนหนึ่ ง 

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หลักสูตรนั้นกําหนดในการรับเขา

เปนนักศึกษากอนท่ีจะไปดําเนินการข้ันตอนการเทียบโอน
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ที่ ไม สามารถเข าสู ร ะบบ TCAS ได  ก็แสดงว า  

ไมสามารถไดปริญญาได ใชหรือไม เชน เกณฑอายุ 

เกณฑการสมัครสอบคัดเลือก 

เพ่ือเปนหนวยกิตสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

การเทียบโอนเ พ่ือเปนสวนหนึ่ งของหนวยกิตเ พ่ือ 

สํ า เร็จการศึกษาของหลักสูตรใด กระทําตอ เมื่ อ 

ผูนั้นเขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรนั้นตามเงื่อนไขและ

ขอกําหนดของหลักสูตรเรียบรอยแลว การสะสมหนวยกิต

เพ่ือแสดงการเรียนรูตลอดชีวิต กับการเทียบโอนเพ่ือเปน

สวนหนึ่งของหนวยกิตเพื่อสําเร็จการศึกษาเปนขั้นตอน

ตางขั้นตอน และตางเปาประสงค 

 

 

 

 


